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ЉУБАВ И ЊОМ ДАРОВАНА ФИЗИЧКА ВЕЖБA
Ненад Живановић
Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Нишу
Ненад Живановић

Сажетак: Човек и његова добра, која је од Свестворитеља добио на дар, одувек
су били „тајна највиша“. И та „тајна навиша“ је у самом средишту наше струке.
А међу тим тајнама увукла се и једна која се зове физичка вежба, и о којој су
написане бројне студије и дела различитог приступа и погледа. Али, без
обзира како дефинисали физичку вежбу, једно је неоспорно: физичка вежба је
човекова делатност. Не може да се купи или позајми, не може да стигне
интернетом или аутомобилом. Не може због тога што човек мора сам да
учини напор и да свој сопствени покрет претвори у физичку вежбу. Због тога
и кажемо да је – физичка вежба не само покрет, или кретање, учињени са
одређеним циљем (да се, на пример, побољша неко моторичко свеојство), већ
и неопходна храна бићу човековом. Јер, ако је васпитање (човека) храњење,
онда је и физичко васпитање храњење човека благодатном храном која се
зове физичка вежба. И тај највиши дар, Љубављу добијен, човеку је на корист;
мора да се негује, пази да се не изгуби и заборави. Ту бригу о физичкој вежби,
добијеној на дар, морамо да осетимо као бригу о нама самима. То извире као
наша обавеза из дароване нам слободе.
Кључне речи: физичка вежба, слобода, одговорност

1.
Од постанка света па до данас, а садашњост потврђује да ће тако бити
и у будућности, човек је био тајна највиша и самоме себи. Или како би то
рекао Његош, песник, владика и државник: „Човек чојку тајна је највиша“. И
заиста је тако, јер видети и чути другога поред себе, а поготово видети и
чути самога себе, није ни мало лако. Због тога је човек тајна највиша. То
потврђују сва досадашња времена.
„Анђели буде звона да спрече непогоду“ је стих једног другог песника,
нашег савременика Добрице Ерића. И он упућује на човека и његову потребу
за заштитом од онога што чине други, али и он сам. Та доброта анђела,
потребна је свуда и свакоме; потребна је највише нама самима, како би, бар
за тренутак спознали сами себе, упознали се са себе самима. Није то нимало
лако постићи, јер је тајновитост човека огромна. А уз његово настојање да се
што више удаљи од Свестворитеља, тајновитост му се претвара у слику која
приказује његову моћ и силу. У тој слици види своју „узвишеност и
9
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величину“, види своју надмоћ над свима и свакоме. И због те слике, изврнуте
и наопаке, не успева да види своју крхкост и немоћ. Зато су нам сада, више
него икада, потребни анђели да пробуде наша звона.
Брз технолошки развој, који се нуди као једина опција – за бољи
живот, усмерава човека ка размишљању о својој бесмртности, и њоме датој
узвишености. И то је храна за гордост због које не види своју пролазност,
која ће кроз киборгизацију и сингуларност, бити крај његовог и нашег
заједничког опстанка као људи на овоме свету. То није суморна слика која
извире из песимистичког погледа на време у коме живимо, већ сурова
реалност данашњег времена (1).
Због те „научности и технологизације“ човек са великом гордошћу
одбацује учење да је Свестворитељ не само створио овај свет, већ и да је
човеку наменио посебно место и улогу – да управља и господари овим
светом (2). Дарованом слободом бира (само)деструкцију у нади да ће тако
лакше владати другима. И због тога одбацује Светлост и бира таму (3).
Али и поред његове гордости и настојања да се што више удаљи од
Свестворитеља, Нада, Вера и Љубав, и њохова мајка Софија су, срећом по
човека, присутне и у овом високософистицираном времену. Оне су показале
свима нама како и где тражити смисао живота. Само треба хтети и видеће се
Светлост која одбацује таму. У нашој дарованој нам слободи налази се и
одговорност – према другоме, али и према нама самима. И управо та
одговорност, коју треба пробудити (и) у савременом човеку, је ослонац на
коме треба градити односе међу људима, као и сам живот. Наравно, све то се
мора, у овоме времену у коме живимо, посматрати из угла хришћанске
антропологије. Јер једино уз хришћанску правослану антропологију и етику,
може се пронаћи излаз из савременог животног лавиринта.
Довољно је присетити се Солжењициновог поимања слободе и
спознати сву вредност хришћанске православне антропологије и етике. Јер
Солжењицин једино у православном хришћанству види слободу као
самостешњење и самоограничење себе ради других (4). Заиста, овакав поглед
на слободу (избора) и из ње исходоване одговорности, у времену које
карактерише хедонистичко – дарвинистички поглед на свет, делује потпуно
анахроно, нестварно. А то је због тога јер је из хедонистичко –
дарвинистичког погледа на свет израла мисао - да нам је све дозвољено.
Притом се свесно одбацује други део поруке апостола Павла која каже – да
нам све то није и на корист (5).

2.
Уз православну антропологију и етику другачији је поглед и на
физичку вежбу. Јер, тек из овог угла се васпитање препознаје као храњење
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(6). Из тога следи и сасвим другачји поглед на физичко васпитање и
разумевање његове суштине. А она каже да је: физичко васпитање планска и
систематска активност која физичком вежбом као благодатном храном
помаже развој (наше) личности. И управо је акценат и суштина на схватању
физичке вежбе као – благодатне хране неопходне нашем бићу. Без те хране
није могућ опстанак у овом времену. Јер ако је некада било кретање као
саставни део наше свакодневнице, данас нам оно остаје једино у форми
физичког вежбања. Нови свет, то је очигледно, удаљава се од кретања као
нечег што је, и што ће нарочито бити, непотребно. Опасност надолазеће
хипокинезије, одабрани ће компензоватит у фитнес центрима, а остали, ако
им се дозволи и ако имају воље и храбрости, то ће чинити у соственим
становима, или неким природним забитима. Притом ризикују да их неко
види да (и они) систематски брину о својој личности, и труде се да физичком
вежбом, надокнаде недостатак кретања. А то, према новом схватању
психијатара није дозвољено па могу бити процесуорани и смештени у
здравствене стационаре које наш народ зове – луднице (7).
Зато је наш задатак да говоримо и о овој тајни човека која се зове
физичка вежба. Она је, без обзира како је дефинисали, увек и једино,
човекова делатност. Јер, не може да се купи или позајми, не може да стигне
интернетом или аутомобилом. Не може због тога што човек мора сам да
учини напор и да свој сопствени покрет претвори у физичку вежбу. Због
тога и кажемо да је – физичка вежба не само покрет, или кретња, учињени са
одређеним циљем (да се, на пример, побољша неко моторичко својство), већ
и неопходна храна бићу човековом. Јер, ако је васпитање (човека) храњење,
онда је и физичко васпитање храњење човека благодатном храном која се
зове физичка вежба. И тај највиши дар, Љубављу добијен, човеку је на
корист; мора да се негује, пази да се не изгуби и заборави. Ту бригу о
физичкој вежби, добијеној на дар, морамо да осетимо као бригу о нама
самима. То извире као наша обавеза из дароване нам слободе.
3.
Очигледно, без Љубави, без Бога у себи, човек ће тешко пронаћи пут
свога спасења. А са Богом у себи лако ће одговорити свим изазовима Новог
времена; као Богочовек, и једино тако, може да буде мера свих ствари (8).
Притом тај човек, саткан од тела и душе, и обожен светим Духом, моћи ће да
препозна своје место у овом Новом свету и времену. Моћи ће да препозна и
своју одговорност. У тој одговорности наћи ће се места и за одговорност
према сопственој личности.
Брига о телесном делу личности не искључује бригу о души, као
другом својству личности. И управо у тој чињеници се и огледа велика
вредност физичке вежбе и физичког вежбања. Јер, физичко вежбање не
карактерише и одређује само обим (временски интервал) и интензитет
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(ниво оптерећења) физичког вежбања, већ и емоционално доживљавање
тог и таквог физичког вежбања. Због тога се мора водити рачуна да свако
физичко вежбање мора бити прилагођено личности онога који вежба не
само по обиму и интензитету, већ и према његовим осећањима. А то
подразумева сталну бригу о тој благодатној храни – физичкој вежби, њено
брижљиво одабирање и конзумирање. Као и свака храна, погрешним
конзумирањем може да буде штетна. Ово подједнако важи, како за
спортисте свих нивоа такмичења, тако и за све оне који том храном желе да
нахране, пре свега, своје тело.
Брига о томе како ће се користити физичка вежба која је, да се
подсетимо, искључиво човекова делатност и изван његовог бића не постоји,
односи се подједнако на оне који је нуде и оне који је користе.
Они који је нуде физичку вежбу: наставници у школском физичком
васпитању, тренери у спортским клубовима у оквиру тренажног процеса,
рекреатори у различитим центрима за рекреативно физичко вежбање, имају
веома велику одговорност према онима којима нуде физичку вежбу. Та
одговорност подразумева да се човек коме се нуди неки програм физичког
вежбања, односно храна коју ће конзумирати, види као личност а не
индивидуа. И да та понуда буде заснована на Љубави, јер само тако неће да
се прихвати философија Новог времена која уздиже мисао: све ми је
дозвољено. А ако ми је све дозвољено, ову храну – физичку вежбу, могу да
нудим и када знам да ће некоме шкодити (9).
Они који користе физичку вежбу: млади у оквиру школских установа,
спортисти у оквиру свог тренажног процеса, одрасли у оквиру различитих
центара за рекреативно физичко вежбање, дакле сви ми, имају обавезу
према себи самима. Та обавеза човека, према себи самом, такође се
различито осећа у зависности од тога да ли има или нема Љубави у себи.
Човек ако има Љубав у себи, види физичку вежбу као благодатну храну
даровану од Свестворитеља. Труди се да је у овом Новом времену не
злоупотреби и не оштети (своју и туђу) личност – премалом или превеликом
количином ове хране, физичке вежбе, коју користи. Обе ове крајности су
штетне, као што је то штетно, уосталом, и са сваком другом храном. Они који
немају Љубави у себи, најпре не виде благодатност физичке вежбе, а када је
користе то је најчешће ради изграђивања нових култова овог Новог времена:
култа тела, култа спортског резултата и култа профита. Уз њих и
све бројнији појављују се они који чак и помисао о физичкој активности
одбијају и одбацују. Трагедија и једних и других је велика.
Зато је неопходно рећи да и они који нуде, али и они који користе
физичку вежбу, морају да буду свесни и своје одговорности; како према
другима, тако и према себи. Једино та одговорност изникла из дароване
слободе, Љубављу обасјана, је гаранција да ће се све радити, и физичка
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вежба користити, на добробит човека и његове личности. Једино тако ће
физичка вежба бити заиста благодатна храна бићу човековом.
У том сусретању оних који нуде и оних који користе физичку вежбу
огледа се култура једног народа. Јер култура као својеврсно огледало једног
народа указује, и показује, ко смо и какви смо. Да ли имамо Љубави у себи,
или смо се окренули и удаљили од Свестворитеља; да ли смо прихватили
философију Новог времена и пошли за њеном идејом водиљом – све ми је
дозвољено. И у том огледалу, нашој култури, препознаћемо и себе саме, ако
можемо. Због тога је, сада више него икада, потребан повратак хришћанској
православној антропологији и етици. Јер једино уз њихову помоћ ћемо моћи
да одговоримо на олујну философију Новог времена и у другоме видимо
личност а не индивидуу.
Физичка култура је такође огледало једног народа и у њој се огледа
његов однос према физичкој вежби. У том односу се, заправо, види и однос
човека према другом човеку. Наравно, физичка култура се, као и сваки појам
из категорије сложених појмова, може дефинисати на различите начине, али
овом приликом ћемо се задржати на једној која, између осталог, истиче да
знањима о физичком вежбању и знањима за физичко вебање ... се омогућава
трансформација личности од стварног у могуће (10). Али то знање о томе
како се користи физичка вежба, ако је без Љубави, није вредно. И ту, заиста,
лежи одговор на питање шта желимо да постигнемо физичком вежбом и
физичким вежбањем? Да ли промене које су на корист човеку личности или
можда атомизираном човеку и остварирању његових (споменутих) култова?
Иако ово питање подсећа на Шекспировску упитаност, одговор је врло
једноставан: једино ако човек, без обзира да ли нуди или користи физичку
вежбу има Љубави у себи, то физичко вежбање ће бити храњење и на
корист. Све остало је усмерено против саме личности.
Због тога и можемо да кажемо: бринући о физичкој вежби и физичком
вежбању ми, заправо, бринемо о нама самима. То је наша одговорност према
нама и дарованој нам физичкој вежби.

НАПОМЕНЕ:
1. „Биоетика“, водећа етичка дисциплина, и „неуроетика“ њој
веома блиска, говоре, гле чуда, о потреби замене „застарелог“
човека са далеко савременијим роботима и интелигентнијим
машинама. Говори се о киборгизацији, односно спајању човека са
машином. А под покровитељством НАСА-е и ГУГЛ-а ради
Универзитет за сингуларност. Основна сврха постојања овог
универзитета и истраживања која се на њему обављају је да нашу
свест подари машинама.
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2. „И створи Бог човјека по обличју својему, по обличју Божијем
створи га; мушко и женско створи их. И благослови их Бог, и рече
им Бог: рађајте се и множите се, и напуните земљу, и владајте њом,
и будите господари од риба морских и од птица небеских и од
свега звериња што се миче по земљи“ (1. Мој. 1, 28 - 29).
3. „Све кроз њега постаде, и без њега ништа не постаде што је
постало. У њему бјеше живот, и живот бјеше свјетлост људима. И
свјетлост свијетли у тами, и тама је не обузе“ (Јов. 1, 2 -5).
4. Солжењицин је, као велики мислилац и духовник, о слободи
говори: Западни тип слободе подразумева да се чини оно што
причињава задовољство, источни тип слободе (у време
поларизованог света на запад и исток – примедба НЖ)
подразумева добровољно прихватање јарма, а хришћански
православни тип слободе подразумева самоограничење и
самостешњење себе ради других.
5. „Све ми је слободно, али није све на корист; све ми је слободно, али
нећу да што облати мноме“ (1. Кор. 6, 12).
6. Васпитање је стара словенска реч која значи – храњење.
7. Америчка психијатријска асоцијација је недавно допунила свој
психијатријски манифест, у жељи да заузме челну позицију у
креирању новог човека, тачније речено – биоробота. Нове ставке су:


Orthorexia Nervosa – „психички поремећај“, заокупљеност
припремама здраве хране, планирање јеловника, редовна
вежба и борба против пестицида, хербицида и конзерванаса у
тој мери да се особа не осећа добро уколико једе нездраву,
калоричну и масну храну.



PAB (Passive – Aggressive Behavior) Пасивно – агресивно
понашање: понашање којим особа на пасиван начин агресивно
опструира неки општедруштвени циљ или улогу.



Organized stalking (организовано ухођење). Мисао да вас
влада или тајне службе надзиру и прате помоћу технолошких
алата, одсада ће бити повезани са параноидним поремећајем
личности



Поремећај распложења, сметње у памћењу, поремећај пажње
и радне активности.
8. Платон и неоплатонисти су говорили да је Бог мерило свих ствари.
Насупрот њима софости су учили да је Човек мера свих ствари. На
срећу свих нас, једино Богочовек може да буде мера свих ствари,
јер једино у њему се не поништава ни Бог, али ни човек. Једино
кроз Богочовека се види вечна заједница и љубав Бога и човека.
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9. Данас се у свим подручјима физичке културе: физичком васпитању,
спорту и рекреацији, поставља питање: како, зашто и чему све то?
Односно, како вежбати, зашто вежбати и чему све то вежбање?
Одговор на ово питање је једноставан: ако имамо Љубави у себи,
јер се она се не горди, не мрзи, не мисли зло (видети: I Коринћ. 13, 18), онда ћемо преко пута себе видети личност – једну и
јединствену. И тада ће се физичка вежба, као благодатна храна
нудити човеку на његово добро и корист. А ако немамо у себи
Љубав, онда прихватамо, из хедонистичко – дарвинистичког
погледа на живот, да нам је све дозовољено и онога прекопута себе
видимо као индивидуу, сићушан атом. Тада физичку вежбу
користимо као и сву осталу робу – ради продаје и остварења
личног профита. И тада може да се сасвим добро разуме
свеприсутна квазинаучна мисао о „уобичајеним екстремним
физичким оптерећењима“ (Љ. Симоновић). Коришћење ове „научне
пароле“ у тренажном процесу врхунских и професионалних
спортиста, говори да су спортисти атомизирани реквизити који се
користе ради остварења профита.
10. Више о овоме у: Живановић, Н. и др., Теорија физичке културе.
Паноптикум, Ниш, 2011.
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ДУХОВНА ДИМЕНЗИЈА ФИЗИЧКОГ
ОБРАЗОВАЊА
Јелена Јанковић, Ивица Живковић
Јелена Јанковић, Ивица Живковић

Сажетак: У овом тексту настојимо да укажемо на нужност методолошког
редефинисања физичке културе и образовања на начин који ће у струци
створити простор за систематско изучавање питања човекове духовности. За
тако нешто неопходно је отварање према доприносима које у физичкој
култури доноси наслеђе других цивилизација.
Кључне речи: образовање, духовност, савремено, људско, антропологија,
цивилизацијско, равнотежа, енергија, личност.

Узроци кризе савременог физичког образовања у западној
цивилизацији леже у његовој философији, тачније речено, у недостатку ма
какве философије на коју би се оно могло позвати. Физичка култура данас је
у западном свету оријентисана углавном на функционалност и
делотворност. Недостатак садржајних аспеката све више доводи у питање
сам њен хуманистички предзнак. Проблеми физичког образовања део су
многих противречности одрастања деце у савременом свету и они се не могу
решавати даљим функционалним мењањем постојеће ситуације. Са друге
стране, многе појаве указују на то да физичка култура западног света више
није култура. Ипак, њена слика света и циљеви преузимају се у струци као
нешто што се апсолутно подразумева. Сва енергија улаже се само у промену
облика то јест изналажење нових метода. Позабавити се проблемом
физичког образовања западне цивилизације на нов начин био би подухват
тежак и опасан, јер се не би могло избећи покретање неких питања која важе
за колективни табу. Ова питања тичу се духовности и поимања личности у
развоју у њеним пуним могућностима и размерама.
Духовни аспект физичког кретања људи занемарен је у западној
цивилизацији. Међутим, то што га људи негирају или га нису свесни још
увек не значи да он као такав не постоји. Основано је претпоставити да се
проблеми савременог начина живота деце и одраслих, који се очитавају у
нарушеном менталном и физичком здрављу, великим делом тичу и потичу
од духовне стварности. Овакве претпоставке више нису ствар идеологије и
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нечијег предубеђења. Истраживања су потврдила позитиван утицај
физичког вежбања, контроле дисања и дисциплиновања енергетских токова
у телу на ментални развој људи, нарочито на плану увећавања свесности и
моћи опажања личности у развоју. У ширем смислу, овај утицај представља
простор и отвара путеве ка овладавању новим, духовним способностима.
Друго је питање значења тих потенцијала. Свођење физичког
образовања на функционално унапређење човекових могућности не
допушта да се отворе питања смисла, јер функционални процеси немају
смисла сами по себи. Смисао неког догађања произилази тек из тумачења,
које нам омогућава да искусимо његово значење. Ако људи престану да
тумаче збивања у себи, свету око себе и току властитог развоја, живот ће им
потонути у бесмисао и безначајност. Да бисмо могли да одредимо значење
нечега, потребан нам је референтни оквир шири од равни у којој се
испољава оно што тумачимо. Све што је видљиво, конкретно и
функционално, само је израз неке идеје, а тиме и посредник ка невидљивом.
Разумевање значења, по библијским речима, припада ''нама, који не гледамо
на ово што се види, него на оно што се не види; јер је ово што се види
1
привремено, а оно што се не види, вечно'' . Зато и теме физичког
образовања треба посматрати на начин који подразумева тумачење, а
оквире струке привремено напустити у мери у којој се они ограничавају на
функционалну раван и тиме ометају увид у значења и смисао.
Нови захтеви у образовању, поред рационалних, упућују и на
интуитивне компоненте људског знања. Овладавање тим компонентама
поспешује се увођењем нових метода учења - кроз духовне вежбе, игре, чак и
радионице са неком врстом модификованих обреда. Образовање будућности
не може се ни замислити без труда на редуковању стреса, повећању
смирења и концентрације личности која учи. Изгледа да су се на овом плану
традиционална хришћанска решења нашла у великом заостатку. Међутим,
велики број људи и даље исказује предрасуде при суочењу са савременим
токовима образовања, осећајући зазор од магије и ритуала које савремени
свет наводно намеће њиховој деци. Да ли се третман стресова код деце и
младих ограничава на развој техничких поступака или овде долази до
отварања ка религији и спиритуалности? Одговор на ово питање умногоме
је ствар уверења, које пак зависи од личног приступа и карактера појединца.
У сваком случају, данас више није довољно навести стару изреку ''У здравом
телу здрав дух''. Савременој деци потребан је одговор шта се под тиме
конкретно подразумева, а тај одговор је једним својим делом

1
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посланица светог апостола Павла Коринћанима 4. 18.
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цивилизацијско питање. Овај древни афоризам, упркос својој
недоречености, остао је кроз векове главни мото физичке културе западног
света. Он се и данас може тумачити на различите, чак међусобно
противречне начине: ''ако је тело здраво, тиме је здрав и дух'', ''у здравом
телу потребно је да буде здрав и дух'', или ''здраво тело показује и сведочи
здравље духа''. Какво се виђење човековог бића, какав однос човековог духа
и тела, сугерише овом пословицом – то данас више није јасно.
Савремено човечанство покреће религијске и философске теме
великим делом у име реакције на материјализам и потрошачку
цивилизацију западног света. Потрага за алтернативним методама лечења и
помоћи у превазилажењу стреса проистиче из потребе људи за животом, као
одговор данашњег човека на патњу, ускраћеност и самоћу. Друга је потреба
за смислом. Сваки традиционални концепт стављен је под знак питања у
трагању за делотворним ставом који би се одликовао једноставним и
умирујућим идејама. Најзад, и сама потреба за културом наводи савремене
људе на проширивање знања о религији, на упознавање езотерије и гнозе,
на радозналост за парадоксе и метафизичка питања. Сва ова трагања указују
2
на једно: човек нашег доба је болестан јер живи у знаку одвојености . Он је
покидао нити које су га везивале са себи сличнима и са светом, као и са
самим собом. Једно од обележја ове дезинтегрисаности засигурно је и
разједињеност ума, духа и тела, подвајање човекових потенцијала на
телесне и душевне.
Како објединити аспекте људског бића у свим периодима раста и
развоја и очувати отвореност према вишим, духовним димензијама
постојања? Чини се да традиционална хришћанска духовност не даје
адекватан одговор на то питање. Институционализоване хришћанске цркве
оптужене су да не служе стварању веза међу људима, да су окренуте
апстрактном и духовно осиромашеном културном животу. Међутим, ту није
крај трагања савременог човека. Антропологија новијег доба позива на
отварање према доприносима других цивилизација, пре свега далеког и
средњег истока. Донедавно се у нашем свету учење исправног делања и
мишљења идентификовало са етноцентричним процесима усвајања
културе. Ради се о ставу по којем су се начини понашања, веровања,
схватања света и знања других процењивали са позиција вредности
сопствене културне традиције. Данас је у науци уважено начело културног
релативизма, према којем оно што је прикладно за једну људску групу није
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нужно прикладно и за другу . Упознати друге не значи занемаривати
разлике ни одрицање сопствене културне вредности: то је питање
припадности једном заједничком човечанству. Модерна друштва отворена
су за стално укрштање, допуњавање и спајање културних елемената.
У хришћанској теоријској мисли, која доминира нашим
цивилизацијским наслеђем, само је наговештено до каквих све последица
доводи запуштање човекове телесне динамике. Ради се о последицама које
се тичу не само човековог изгледа и физичке конституције. Утврђено је да су
многе појаве психичког живота – страх, љубомора, агресивност, осећај
кривице, несигурност – битним делом последица хормоналне неравнотеже.
Та неравнотежа је физиолошка стварност и на њу се може утицати. Тачније,
она се може култивисати – а управо то је ствар културе и образовања. На
задатку повезивања човекове свести и енергије физички покрет више се не
посматра ради њега самог и не само у циљу кориговања тела, већ у циљу
уравнотежавања са умом, постизања психофизичке равнотеже,
хармонизације личности и њеног уцеловљења.
Жан Пијаже, један од највећих теоретичара људског развоја, тврдио је
да процес урвнотежавања представља свеопшти билошки принцип. У свему
постојећем обитава животна сила и стремљење који се одвијају по неким
4
неисказивим, унутрашњим законима . Јачање тела, карактера, менталних
способности, не треба одвајати од подстицања стваралаштва детета уопште.
Игра и самостално кретање детета чине основу за вежбање које је
потенцијално корисно за развој његове личности. У исто време, оно
представља и борбу са стресом. Излажење на крај са животним тешкоћама је
ствар учења. Тиме је немогуће манипулисати досеткама и техничким
поступцима на менталном плану. Многи биолошки и друштвени узроци
доводе до поремећаја енергетских токова у телу. Нама је потребна
целовитија физичка култура, која ће се подухватити дисциплиновања тих
токова. Физичко образовање данашњице треба да доведе до увећасња
свесности и моћи опажања, као и до развоја нових способности, оних које
надилазе логичке игре и психолошка сналажења.
Највећи, можда и једини противник човечанства у овим настојањима
је људски его. Човек води велику и доживотну борбу са собом, за себе и
против себе у свим етапама напредовања и уцеловљења. Его појединаца
поставља препреке на различитим нивоима. Један од њих је и
психосоцијално општење које чини део физичког образовања. У томе леже
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узроци свих потешкоћа у унапређењу физичке културе, почев од
злоупотребе другог и другачијег у физичким комуникацијама, све до
секташког организовања појединих клубова, радионица и образовних група.
Из проблематике људског ега настаје покушај потчињавања других. То је
један од начина опхођења са људима, који може осујетити развој физичке
културе и образовања.
Из истих разлога физичка комуникација може бити и простор за
развој врлина. Такав развој у наше време не мора, али може бити и
хришћански дефинисан. Као што не постоји специфична хришћанска
математика, граматика, медицина или право, тако се не може говорити ни о
ексклузивно хришћанској физичкој култури и образовању. Хришћанство се
не бави и не треба да се бави решавањем световних питања: оно није
одговор на људска питања, већ божански одговор на божанско питање
постављено човеку. Међутим, иза свих ових облика људске активности, па и
у суштини физичког образовања, стоје односи између људи, одређени став
према Богу, према другим људима и према самима себи. Хришћанство нема
ексклузивни одговор за сва социјална и политичка питања света, али се на о
5
световним стварима основу хришћанства има шта рећи .
Хришћанско - и ма какво другачије - дефинисање тог става данас не
оправдава разграничавање нити искључивост, нарочито не политичко
обесправљење и дисквалификацију других могућих дефиниција духовности.
То обухвата и проблем прихватања одређених врста знања, попут јоге,
тантричких вештина, борилачких вештина далеког истока и других, која су
несумњиво плодотворна у домену физичке културе, али која не потичу из
оригинално хришћанског миљеа. Кључно је питање о каквом се ту знању
ради. Је ли оно наука или магија? Да ли се треба отворити ка њему,
користити га, интегрисати, или зазирати од њега? Да ли практиковање
таквих умећа обавезно значи и одавање туђим, нама неприхватљивим
ритуалним праксама, или је то једноставно узимање у обзир, уважавање и
употреба општељудских научних и терапеутских достигнућа?
У позадини ових питања стоји једна те иста дилема са којом су се
хришћанство и наша цивилизација носили и у средњем веку. Она нас
поставља пред суд не само по питању како доживљавамо друге, већ шта
мислимо и о самима себи. Хришћанска мисао очигледно нема адекватан
одговор на захтеве и потребе савременог човека у области физичког
образовања. Отварање ка другачијим доприносима данас би значило не само
излажење у сусрет диктату времена, већ и сведочење скромног, смиреног
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држања према себи и другима, као и охрабрење људи да на примерен начин
искористе оне благодати које нам доноси наслеђе других култура.
Напокон, развој и хармонично буђење човекове личности ни данас
није могуће подстаћи на основу струке, политике или пословних интереса.
Потребне смернице неће потећи ни са научних скупова, ни из политичких
мера, ни из нових пројеката и финансијских улагања. То је област науке и
уметности живљења. Данас је на снази потрага за унивезалнијим, можда и
неформалнијим системом образовања, који би морао да се огледа у личном
примеру и указивању на властити пут личности, где свако може и треба да
пронађе свој властити израз. Ако учени, зрели људи наше епохе –
баштиници наслеђа просветитељског хуманизма – приступају себи, свом
телу, својој души, својим потенцијалима, рационално, код деце и младих
већу улогу играју непосредно искуство и утисци. На њима треба засновати
едукацију која ће се кретати у размерама личног сведочења, без сувишног
наметања моралних принципа и других ограничења. Физичка култура може
бити наука која прожима целокупну човекову свест и подиже је на виши
ниво. Уколико она то и постане, моћи ћемо да тврдимо да је изашла у сусрет
захтевима времена и потребама људи.
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ ДЈЕТЕТА XXI ВИЈЕКА У
ПРОГРАМУ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Душан Сп. Илић, Славољуб Лукић
Републички педагошки завод, Бањалука
Душан Сп. Илић, Славољуб Лукић

''Нема лепшег задатака него што је омогућити неком развитак,
помоћи човјеку у његовој тежњи за успехом.'' (И. Андрић, Знакови…)

УВОД
Данашњи васпитно-образовни систем било које државе спрема дјецу
за живот XXI вијека. При томе је неопходно размотрити питање
компетенција1 будуће личности односно ученика. То би свакако требало
имати у виду како би оне биле саставни дио било ког школског (наставног)
програма. Оне су до сада врло мало истицане, или испуштене
(подразумијеване или занемарене). Ово је важно и сигурно питање школске
футурологије, јер ће школа и даље бити и остати једна од незаобилазних
институција васпитања ученикове личности. Како васпитавати ученика у
већ дугом процесу глобализације свијета? Три су кључне супротности у
процесу глобализације: а) сукоб глобалног и локалног, бити грађанин
свијета, а сачувати национални идентитет (вјероисповијест), б)
супростављање универзалног и индивидуалног, бити грађанин свијета и
сачувати лични идентитет и в) супротност између савремености и
традиције, прилагодити се новом добу и времену, а очувати сопствено
поријекло коријен, традицију, културу и историју. Просвјетна јавност и
пракса деценијски нису мариле за компетенције ученика тј. способности
дјетета на дјелу и начине (методе) њиховог остваривања. Опредјељеност
државне заједнице и школског система више ка западу, а мање или никако
источној филозофији васпитања и образовања доводило је генерације у

1

Најкраће дефинисање овог појма, ради лакшег разумијевања, јесте ''способност на
дјелу''. Знање је моћ, а компетенција је много више од тога. Под компетенцијом требамо
подразумијевати: знање, вјештину, способност, став, вриједносна опредјељења, па
интересовање и мотивацију.
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једностраност, кратковидост и заслијепљеност (прије свега због
марксистичког учења). Такве посљедице у ходу, и данас, уочавамо и
осјећамо. Потребне су нам промјене друштва, у неким сегментима, чак и
радикалне. Али потребне су нам промјене у корист оних вриједности и
људских ''добара'' које смо заборавили, које су биле давно: наслијеђе,
извориште и носиоци утицаја и напре-тка кроз претходне вијекове.Наш
Доситеј је то исказао мишљу, ''идућ учи у векове гледа''. Довољно је да се
подсјетимо, да су послије проглашења Миланског едикта, стасавале,
дјеловале и оставиле непроцјењив траг бројне генерације духовних
мислилаца на челу са Светим Јованом Златоустим. Та вјечита дјела, осврт и
враћање на њих у циљу примјене у људском роду јесте најузвишенији и
аутентични подвижнички пут остварења хришћанске онтологије личности
и њеног обожења. Суочени смо с кризом човјечности. Генерације које
(при)стижу муку муче у сазнавању свог поријекла, затим идентитета,
социјализације и индивидуализације (обожења) јер живе без памћења, без
разликовања добра и зла. То нам свима тешко пада посебно у школи.
Васпитање и образовање дјеце у школама све је више орјентисано на
образовну сверу, а васпитна компонента полако нестаје из школе. Физичко
васпитање је између осталог да дјетету, школи помогне да се васпитању
врати општи значај и постигне то израстање и постајање човјеком. ''Говорио
сам да је Бог истина, а сада кажем да је истина Бог'' (А. Малро).2
Шта мијењати у нашем васпитно-образовном систему?
Прије свега треба поћи од наставних планова и програма који су
оптерећени формализмом, фактографијом, ауторитарношћу наставника,
практицизмом с пуком фактографијом неупотребљивих знања и вјештина
без икакве могућности примјене наставне грађе која већ губе корак и ''дах''
у трци са свакодневним пословима, временом и новим често негативним
стилом живота дјетета. У протеклом периоду, свједоци смо, посебно на
нашим просторима да се физичком васпитању придавао једностран,
биолошки, формални, позитивистички и неки сличан приступ. Нажалост,
најеклатантнији примјер примјене и освједочења неплодотворних облика и
метода наставно-васпитног рада у школи показао је давно Бранко Полич,
1967. у својој чувеној анализи стања (наставе) физичког васпитања. Таква
стања школа мора да превазилази кроз другачије компетенције ђака у
односу на прошлост. На њима ће се градити како сама личност, сигурност и
њен напредак него и општа добробит државне заједнице. Припрему за
живот кроз цјеложивотно учење у тзв. ''учећој цивилизацији'' посебно је
важно добро поставити с осмишљеним, практичним, чвршћим и богатијим

2

Шушњић, Ђ.(2007): Методологија, критика, науке стр.139.
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програмским садржајима од којих је наставни план и програм физичког
васпитања као дио школског плана и програма, посебно важан. Непосредни
и основни задатак, али и васпитно-образовни циљ, наставе школског
физичког васпитања је да ученика оспособи да стечена знања и способности
примјењује у свакодневном животу, при чему се не мисли искључиво и само
на кретно-игровну (физичку) културу, активност и спорт. Васпитање и
образовање је недјељив процес и прилично одговоран и сложен посао. Оно је
велика непознаница али и велики изазов. Овај одговорни рад или процес
пореди се с радом и одговорношћу државника. (предсједника државе).
Свака наука о васпитању па и васпитна филозофија захтијева одрицање од
себе, својих навика и угодности. Данас је то, у свери, многобројних страних и
негативних утицаја, тешко објаснити младим особама до периода зрелости,
па и касније када се наставља овај важан процес (цјеложивотног) учења.
Како служити другима посебно драгим особама ради њиховога добра? Наш
познати психолог Ненад Хавелка дао је једну од најкраћих дефиниција
компетенција ученика у основној школи, а она парафразирано гласи, да
током основног образовања и васпитања треба оспособити дете за
самосталност и одговорност.Физичко васпитање је у том контексту врло
значајно и индикативно. Наиме, материјално мора попустити над духовним
које (пре)остаје мјера људског богатства, а тјелесни покрет као извор
духовног покрета и духовног богатства. Физичко васпитање је у функцији
стваралачко слободарске природе. Дјеца треба да се зближавају међусовно и
с природом, да се усмјере ка природи која треба да (п)остане дио њиховога
бића. Однос према тијелу је у ствари однос према природи. Однос према
поступцима, дјеловању људског мозга је такође дио природе. Које су кључне
компетенције ученикове личности у основној школи? Овдје се мисли на
позваност ученика за стварање и употребу својих знања, умијећа,
осјећа(ј)ња, за самопоуздање и дјелотво-рност, надлежност, одговорност,
преданост или светост или како дефинисасмо способно-сти које су на
дјелу. Како исте утврдити и обогаћивати у оквиру наставног плана и
програма свих наставних предмета,па и наставе физичког васпитања?
Можда су до сада ове компетенције у физичком васпитању биле мање
заступљене
и наглашаване у другом смислу (првенствено због
традиционализма, у идеолошком при-ступу, командног стила рада,
наметања ученику ''објекту'' наставе, ради вјештине, игре, растерећења
психе од напорних часова и сл.). Покушаћемо да их назначимо и размотримо
на добробит дјеце, онога што им треба и што их убудуће чека. Није немогуће
остваривати све ове компетенције и одговорности. Оне су приличној
засупљене и у физичком васпита-њу (можда највише од свих наставних
предмета). Кроз наставни програм треба их актуели-зовати, а односе се на:
I когнитивне компетенције 1.разликовање битног од небитног и у
вези стим вјештине памћења и одабира кључних информација, 2.
24

Зборник радова 2013

постављање питања и властита моћ сазнавања, 3. разумијевање ствари,
проблема и ситуација, 4. стварање нових рјешења и интегрисање неколико
нових рјешења, 5. конвергентна (приближавајућа) и дивергентна
(одступајућа) продукција нових идеја, рјешења, производа, 6. вредновање
(пр)оцјењивање ефикасности учења и остварених ''добара'' под утицајем
вјежбања, 7. самосталност и одговорност за сопствену језичку културу и
говор, живот, усавршавање и рад.
II афективне компетенције 1. слобод(н)а и емоцинална контрола,
препознавање својих и туђих емоција, 2. самопоуздање, васпитање (воља) за
увјежбавање, јасан осјећај властитих моћи и ограничења, 3. самоконтрола,
контрола окружења и реметилачких емоција, 4. емпатија (саосјећање) и
алтруизам (несебичност), 5. истинољубивост, изградња части, интегритета,
6. прилагодљивост, флексибилност у прихватању сугестија, промјена
ставова, новина, отвореност за нове идеје, начине и поглед(е) на свијет, 7.
обуздавање и ћутња, ослобођење од свих врста страха.
III социјалне (и културолошке) компетенције 1. разумијевање
саговорника, сара-дника, групе, тумачење групне сарадње и емоционалних
односа и струјања, 2. усагла-шеност с циљем групе, степен слагања, групна
сарадња (кооперативност и интеракција) као вид учења, 3. вођство, улога
вође и вођеног, способност увјеравања, организација, тимска сарадња и
подјела улога, задатака, 4. вербална и невербална комуникација, очи у очи,
ненасилна комуникација с фер плејом 5. подршка и помагачка оријентација
за напредовање и потребе других, 6. уважавање различитости, и завидан
(оптималан) ниво фрустрационе толеранције, 7. позитивно осјећање
припадности својој нацији, вјери.
IV физичке и моторичке компетенције 1. разумијевање основних
законитости раста и развоја и значај одмора организма током и послије
физичког вјежбања уз слободу, радост и задовољство које ће подстаћи
васпитање кретне културе и филозофије активног начина живота, 2. значај
правилног свакодневног вјежбања и смјењивања рада и одмора, 3. васпитање и унапређивање интегралног развоја тј. антрополошких
карактеристика на опти-малном нивоу с акцентом на кретно интересовање,
4. усвајање темељних знања умијења и навика кроз кретно и моторичко
изражавање и стваралаштво, 5. оспособљавање за самопраћење ефеката
физичког вјежбања, 6. развијање свијести о различитости, о влас-титом
здрављу и здрављу других, 7. прилагођавање на вјежбање самог себе, са
другима, у групи и поштовање договорених правила и упутстава 8. усвајање
хигијенских и здра-втвених навика као и јачање и очување свога и здравља
других 9. физички и моторички развој (компетенције) блиско су повезане с
когнитивним и емоционално-социјалним подручјима дјечијег развоја. 10.
физичко васпитање, кретно-игровне активности су вред-није уколико
подстиче, унутрашњу љепоту и духовно збивање у дјетету.
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V хришћанске компетенције 1. организовано увођење дјетета у
област, простор духовно-вјерског живота
с посебним освртом на
православно хришћанску вјеру којој при-пада, 2. добро, правовремено и
континуирано упознавање дјетета у мјери његовог физи-чког, психичког и
духовног узрастања те оквиру своје породице, увођење у практичан
хришћански живот, 3. васпитање смјерности, осјећаја личне одговорности и
самосвјесне обавезе у трајном опредјељењу ка добру, као основној моралној
категорији, на путу, ка добром човјеку, 4. васпитање у дјетету самосвјесне и
слободне личности, одговорне пред Богом и Црквом као духовном
заједницом којој припада, 5. васпитање правилног односа према породици,
друштву и људима који другачије, живе, мисле и вјерују, 6. разликовање
духовног и умног при чему је примат на духовном, а љубав мјерило свих
ствари и обиљежје дјетета и начин живота, 7.васпитање животне,
православне филозофије стварања и давања3, 8. увјереност (вјеровање) да је
могуће мијењати себе, напредовати у било којој свери, ако се повинује
вишем реду ствари тј. Богу и (по)жртвовању.
Свијет, па према томе и (Бого)човјек, пролазе кроз три епохе
божанског откровења: откровење закона (Оца), откровење искупљења
(Сина) и откровење стваралаштва (Духа).. Међу њима нема јасних граница.
Све три епохе стоје упоредо (Берђајев, Н., 2001, стр 257). Ово божанско
откровење стоји у било којој области човјековог стварања (књижевности,
науци, умјетности, мајсторству било које врсте...), јер је оно као и љубав
јединство Божанског и човјечанског. Једноставно речено они који су
вјерујући људи, они иду у интеграцију (интегрални су ако се повинују и
спајају с (нај)вишим редом ствари Богом и жртвовању за Њега). Научници
(али и обични људи) су вјерујући и обрнуто. Ајнштајн, А. зато и каже: ''Наука
и религија, једно с другим, иду под руку.'' Они други иду у дезинте-грацију јер
''узимају све што им је при руци'' по оној ''све ми је дозвољено'', али ...!
''Аристотел је у претхришћанској епоси рекао да је љубав жељети
другоме добро, а за хришћанство, љубав је живјети ради добра другога.'' 4Да
би био човјек, да би оства-ривао своје ''јаство'', своју бит и цјелокупност,
потребно је да буде homo amatrо тј. човјек који умије да воли. Поводом 1700
година хришћанства на овим просторима, у оно доба, чувене су ријечи цара
Константина: ''Свако нека вјерује како му срце хоће''. Заиста, већ тада је
било кључно важно да се отворила слобода избора и опредјељења за
православно исповиједање вјере и аутентично преплитање вјере и
васпитања које ми скромно исказасмо у овом прилогу. Улога Православне

3

Отац Митрофан: Ваше је заправо само оно што другоме дајете.

4

Козлов, М. (2008): Породица – последње уточиште смисла...
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вјеронауке (филозофије) у Републици Српској од 1992. године је да врати
смисао духовном васпитању и постајању (Бого)човјеком.
Да не би клонули у својој часној свјетилничкој мисији далекосежна је
мисао акаде-мика Рајка П. Нога:''Из старих икона нова туга веје, није све
пропало кад пропало све је.''

ЗАКЉУЧАК
Овим скромним чланком покушало се указати на неке компетенције
(домене) ученика у XXI вијеку у контексту теорије физичког васпитања,
потребе и израде наставних планова и програма физичког васпитања
основне школе. Оваква становишта везана су за кључне компетенције дјеце
у физичком васпитању. У будућности треба уз помоћ научних и стручних
сазнања процјењивати позитивне стране понуђених рјешења и непосредно
и обједињено их реализовати мјерљивим ефектима. Прије свега, задатак
наставника је да у пракси стално имају у виду ученикове компетенције у
физичком васпитању које се стално испољавају и преиспитују, а које се могу
усмјеравати, исправљати, допуњавати и богатити у циљу васпитања
итегралне личности. То ће свакако бити могуће остварити ако настав-ник
планира, бира и реализује добре-праве и адекватне наставне садржаје, ако
их повезује с осталим наставним садржајима у школи, ван ње и ако су му
предочене осмишљене даидактичко-методичке напомене и смјернице за
рад. Васпитање и образовање дјеце у школама све је више орјентисано на
образовну сверу, а васпитна компонента полако нестаје из школе. Нема
васпитања и без физичког васпитања. Физичко васпитање је из-међу
осталог да служи школи, да јој помогне да се васпитању врати општи значај
и пос-тигне то израстање, постајање човјеком.
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2013. ГОДИНА - ГОДИНА ЗНАЧАЈНИХ
ЈУБИЛЕЈА ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА ИЗ БЕОГРАДА У ОБРАЗОВАЊУ
СТРУЧНИХ КАДРОВА
Слађана Мијатовић
Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду
Слађана Мијатовић

УВОД
Развој образовања је за сваку земљу од изузетног значаја, па се њему
одувек придавала велика пажња. С тим у вези често се трага за његовим
почецима, односно за настанком првих институција, које су обављале ову
значајну делатност. За све нас, који радимо у области физичке културе је
такође веома важно да знамо где су почеци и које је време настанка
институција које су започеле са образовањем првих кадрова за њене
потребе.
Универзитет у Београду је нашао своје корене и претечу у Великој
школи, коју је основао Доситеј Обрадовић 1808. године, а која је радила до
1813. године. Поново је почела са радом у Крагујевцу, тадашњој престоници
Србије, у новембру 1833. године, са 34 ученика и једним професором.
Неколико година касније, односно 1838. године основан је Лицеј, а Законом
о устројству Велике школе од 24. септембра 1863. године, Лицеј је трансформисан у Велику школу. Почетком 1905. године изгласан је Закон о
Универзитету који је зајемчио аутономију Универзитета.

МЕТОД
Примењен је историјски метод.

ДИСКУСИЈА
Угледајући се на Универзитет у Београду, који је представљао
средиште научног, образовног и културног живота Србије, могли би смо да
трагамо и пронађемо претече нашег институционалног образовања кадрова
у области физичке културе.
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I.

Претече
1

Можда можемо да је нађемо у првим курсевима за учитеље
основних школа, одржаних у Крагујевцу 1872. и 1873. године,
на којима су се учитељи оспособљавали да предају наставу
гимнастике (пре 140 година).

Према одржаним предавањима на овим курсевима Петар Предраговић
написао је приручник "Кратка упутства за предавање гимнастике у
основним школама", чије штампање је одобрило Министарство просвете
1873. године. Одштампан је у 1.000 примерака и био у наредним деценијама
драгоцена стручна помоћ учитељима у основним школама (пре 140 година).
Курсеви су организовани након одлуке министра просвете Димитрија
Матића да се у основне школе уведе настава гимнастике као обавезан
предмет (1868).
1

Оснивање и рад Гимнастичке школе у Београду 1908.
године је још реалнија чињеница проналаска почетака
институционалног образовања наставника гимнастике у
Србији (пре 105 година).

Јануара 1908. године Министарство просвете одобрило је Наставни
план по коме је започео рад Гимнастичке школе 1. маја 1908. године у
Београду. У први курс било је уписано 20 полазника од којих је било две
жене. Предавања су завршена 29. октобра, а испит је одржан од 1. до 5.
новембра 1908. године. Од уписаних 20 кандидата Школу је завршило 10, а
међу њима и две жене.
Нажалост, економске тешкоће и политичке прилике у Краљевини
Србији онемогућиле су отварање и другог курса Гимнастичке школе,
односно њен даљи континуирани рад на стварању сопственог
квалификованог стручног кадра за овај наставни предмет. Осим тога
Балкански ратови, Први светски рат, као и бројне тешкоће у новоствореној
држави Краљевини Југославији, онемогућили су наставак рада ове
Гимнастичке школе.
2

Организовање "Једногодишњег курса за наставнике
гимнастике" школске 1927/28. године може се сматрати
такође као почетак систематског образовања наставника
физичког васпитања, јер је било недовољно само ангажовање
соколских предњака у настави физичког васпитања средњих
школа (пре 85 година).

Стога је, да би се ублажио недостатак стручних кадрова у настави
гимнастике, у Београду организован "Једногодишњи курс за наставнике
гимнастике" школске 1927/28. године, који је похађало 33 полазника, од
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којих је било 9 девојака. Била је то генерација учитеља, који су те године
завршили учитељску школу (пре 85 година).
II. Почеци и развој
Међутим, неспорна историјска чињеница је да је ФАКУЛТЕТ СПОРТА
И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА БЕОГРАД прва основана институција из
области образовања наставника физичког васпитања (културе) у Србији,
која ради у континуитету 75 година (1938-2013).
Стога је потребно да се подсетимо оснивања и развоја ове угледне
институције.
1.
Започела је као „Једногодишњи течај за спремање наставника
телесног васпитања по школама“, чије је
Свечано
отварање
обављено је 15. септембра 1938. године у малој сали Соколског дома
Београд Матица, у Делиградској улици број 27. Донет је Наставни план и
програм, који је имао 25 наставних предмета (пре 75 година).
За управника Једногодишњег течаја постављен је др Адолф Пихлер.
Пријемни испит је организован од 11. до 14. септембра 1938. године и на
основу постигнутих резултата примљен је 51 слушалац. Школа је радила
два семестра, а завршни испити обављени су од 25. јуна до 17. јула 1939.
године, након чега је већина од 49 слушалаца, који су завршили овај
Једногодишњи течај, распоређена за наставнике телесног васпитања у
средњим и учитељским школама.
2.
Наставила је као Школа за телесно васпитање (ШТВ), јер је у току
прве године рада Једногодишњег течаја министар физичког васпитања
народа, схватајући потребу о проширењу програма стручног оспособљавања
наставника, прописао "Уредбу о школи за телесно васпитање ", 24. марта
1939. године, на основу Одлуке Министарског савета, којим је основана
Школа за телесно васпитање, са седиштем у Београду.
Ова новооснована Школа је била в и ш а стручна школа у рангу више
педагошке школе, чији је задатак био да спрема наставнике и наставнице
телесног васпитања за све школе као и стручњаке за поједине гране
телесног васпитања.
Наставним планом предвиђено је 30 наставних предмета. За вршиоца
дужности ректора постављен је Миливоје Вук Арачић.
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У школској 1939/40. години уписано је 33 студента и 25 студенткиња,
а 1940/41. године 35 студената и 21 студенткиња.
Међутим, већ започети Други светски рат и непосредна ратна
опасност, која је претила Краљевини Југославији, приморала је министра
физичког васпитања народа да 31.3.1941. године донесе решење о
распуштању Школе. Априлски рат 1941. године против Краљевине Југославије,
а убрзо и њена окупација, прекинули су редовно школовање студената, али
није прекинут и рад Школе, јер је она и даље административно постојала.
3.
Школа за телесно васпитање је наставила са радом одлуком
Министарства просвете Демократске Федеративне Југославије, 18.7.1945.
године о оснивању једногодишњег Вишег течаја , коју је доставило ректору
Школе. Смањивање трајања студија на једну годину проистекло је из велике
и хитне потребе за што бржим стварањем неопходног стручног кадра из
области физичке културе. Већ 19. јула 1945. године послати су конкурси за
упис слушалаца на овај Течај.
Током августа и септембра обављен је пријемни испит и започела је
настава, у школској 1945/46. години, за коју је дефинитивни наставни план
и програм донет почетком октобра месеца, као и "Упутство за унутрашњи
рад" и Одлука о пријему 61 кандидата за редовне слушаоце Школе за
телесно васпитање, који је у новембру износио 75.
Већина наставника која је водила наставу у овој школској години били
су наставници из 1938. и 1939. године (Б. Полић, В. Смодлака, В. Кавчић, М.
Нишавић. М. Шепа, С. Радовановић, В. Стевановић, Д. Стевановић ), али су
примљени и нови (Олга Сковран, др Радмило Анастасијевић, Живојин
Јовановић, Зоран Жујовић, Стеван Енглбрехт, Коста Поповић, Антон
Лукшић).
4.
Увиђајући потребу за што стручнијим кадром у области физичке
културе (фискултуре) Влада Федеративне Народне Републике Југославије
донела је 16. јула 1946. године "Уредбу о Државном институту за
фискултуру" (ДИФ), којом је укинута Школа за телесно васпитање, а основан
Државни институт за фискултуру (ДИФ).
Овом Уредбом Државни институт за фискултуру је основан као висока
стручна школа опште државног значаја, чији је задатак да спрема високо
квалификоване фискултурне руководиоце и наставнике. Одређено је да
студије трају три године, а већ две године касније 1948. године, студије су
продужене на четири године, чиме се ова Школа равноправно сврстала
међу остале високошколске организације (пре 65 година).
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Почев од школске 1951/1952.године промењено је име Државног
института за фискултуру у Институт за физичку културу, у складу са
постојећим друштвено-политичким и административним променама у
започетом процесу одумирање државе. Осим промене имена све обавезе,
задаци, организација и функција Школе остале су исте.
5.
"Законом о Високој школи за физичко васпитање", који је донела
Народна Скупштина Народне Републике Србије, 12. октобра 1956. године,
изједначен је положај студената ове Школе са статусом студената осталих
факултета следећом законском одредбом: "Дипломе које издаје Висока
Школа имају исту вредност као и дипломе коју издају факултети
Универзитета".
Висока школа за физичко васпитање примљена је у Београдски
универзитет 6. јануара 1963. године, чиме је одато признање овој
институцији за укупна остварења у образовању, васпитању и научном раду.
На тај начин признато је да је достигла ниво и ранг осталих факултета
Београдског универзитета (пре 50 година).
Септембра 1968. године, после 30 година рада у згради бившег
Соколског дома Соколског друштва Београд-матица, у Делиградској улици
број 27, Школа се преселила у нову зграду у Кошутњаку (пре 45 година).
6.
Скупштина Социјалистичке Републике Србије донела је Закон о
Факултету за физичко васпитање 11.12.1968. године, у коме је записано
да "Висока школа за физичко васпитање у Београду наставља са радом као
Факултет за физичко васпитање“.
На тај начин су награђени напори и остварена дугогодишња настојања
наставника, студената и радника ове Школе да својим радом и постигнутим
резултатима достигну ниво факултета - највише универзитетске наставнонаучне институције.
Факултет за физичко васпитање променио је име 1987. године у
Факултет за физичку културу.
Промена имена у Факултет физичке културе (ФФК) извршена
је 1990. године, а 2000. године у ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ

ВАСПИТАЊА.
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ЗАКЉУЧАК
Анализирајући читав разматрани период од појаве и настанка првих
образовних институција у области физичке културе, може се уочити да се у
2013. години стекло више значајних јубилеја у вези са тим, а посебно
Факултета спорта и физичког васпитања у Београду, у његовом
дугогодишњем раду на образовању кадрова за потребе физичке културе.
Ове важне годишњице потребно је достојно обележити пригодним
манифестацијама, свечаностима, изложбама, а пре свега:
1. 140 година
од штампања приручника Петра Предраговића „Кратка упутства
за предавање наставе гимнастике у основним школама“-првог у
Кнежевини Србији и одржаног курса за учитеље о предавању наставе
гимнастике у Крагујевцу (1873-2013).
2. 105 година
од оснивања и рада Гимнастичке школе у Београду (1908).
3. 85 година
од „Једногодишњег курса за наставнике гимнастике“ у Београду
(1928-2013).
4. 75 година
рада Факултета спорта и физичког васпитања (1938-2013), који
је започео као „Једногодишњи течај за спремање наставника телесног
васпитања по школама“, 15. септембра 1938. године у згради
Соколског дома Београд Матица, у Делиградској улици број 27.
5. 65 година
од преласка Државног института за фискултуру на четворогодишњи
студиј (1948-2013).
6. 50 година
од пријема Високе школе за физичко васпитање
универзитет 6. јануара 1963. године (1963-2013).
7. 45 година

у Београдски

од преласка Школе у нову зграду у Кошутњаку (1968-2013)
8. 45 година
од доношења Закона о Факултету за физичко васпитање
11.12.1968. године (1968-2013).
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СТАВОВИ СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА О ОДНОСУ СПОРТА
И ПОЛИТИКЕ
Ненад Живановић1, Верољуб Станковић2, Небојша Ранђеловић1
Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Нишу

1

Факултет за спорт и физичко васпитање, Универзитет у Приштини

2

Ненад Живановић, Верољуб Станковић, Небојша Ранђеловић

Сажетак: Теза да "спорт нема ништа са политиком" стара је колико и спорт.
Ова максима би требало да означава да спорт не треба да буде "упрљан"
свакодневном политиком, да би могао да сачува своју "чистоту". Историја XX
века у којем је дошло до пуног развоја спорта, показује да не само спорт, већ и
да сама ова теза има политички карактер. У овом истраживању циљ je биo дa
сe утврдe ставови студената о односу политике и спорта. Истраживање је
требало да пружи увид и у то да ли постоје разлике између оних који се
активно баве спортом и оних који се не баве активно спортом у ставовима о
односу политике и спорта. Узорак је чинило 186 испитaникa (131 мушкaрaц и
55 дeвojaкa), узрaстa 19-20 гoдинa студената Факултета спорта и физичког
васпитања у Нишу. Стaвoви студeнaтa прeмa утицajу пoлитикe нa спoрт
прикупљaни су пoмoћу aнкeтнoг листa зaснoвaнoм нa Lyckert-oвoj скaли
прoцeнe. Упитник je сaдржao 13 питања кojимa je утврђен стaв студeнaтa о
односу спорта и политике. Резултати добијени применом непараметријских
статистичких поступака су показали да не постоје статистички значајне
разлике у ставовима студената спортиста и студената неспортиста у
перципирању односа политике и спорта.
Кључне речи: политика, спорт, ставови, спортисти и неспортисти, разлике

УВОД
Спорт је стар готово колико и сама људска цивилизација. Одувек је
имао веома важну улогу у друштвеном животу свих људских заједница, од
најстаријих времена до данас. Међутим, у време најразличитијих врста
медија, интернета и друштвених мрежа, спорт је доживео до сада невиђену
популарност. Та популарност има нужно и добре и лоше стране. Огроман
број људи широм света може да прати најразличитије спортске догађаје са
најудаљенијих крајева планете, што је свакако добро. Међутим, таква
популарност доноси и нежељене ефекте. Многе утицајне политичке групе,
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елите, организације и финансијски моћни појединци у све већој мери
користе ову популарност за своје личне интересе који често могу бити
супротстављени интересима народа.
Теза да "спорт нема ништа са политиком" стара је колико и спорт. Ова
максима би требало да означава да спорт не треба да буде "упрљан"
свакодневном политиком, да би могао да сачува своју "чистоту". Историја XX
века у којем је дошло до пуног развоја спорта, показује да не само спорт, већ
и да сама ова теза има политички карактер.
У савременом друштву политика је изражена у свим областима
друштвеног живота, па и у спорту. С друге стране, ни спорт није аполитичан,
он је у великој мери идеологизован и присутан у политици кроз различите
облике и садржаје његовог испољавања. Зато је однос између политике и
спорта, као два комлексна и вишезначна феномена, врло сложен и
вишедимензионалан. Расправе о односу политике и спорта, као и научна
истраживања о овом односу настају од шесдесетих година XX века и све су
више изражена у јавности. Оне се углавном ''одвијају у распону између два
становишта: првог, по којем спорт изражава друштвене и политичке односе
(...) и представља средство политике помоћу којег се уобличавају одређене
вредности; друга концепција спорт сматра 'аполитичним' и у принципу, он
треба да стоји изван политике'' (Коковић, 2010: 141).
Никада пре спорт као племенита друштвена активност није коришћен
за остваривање политичких циљева тако суптилно како се то чини
претходних деценија. То се чини на веома разнолике начине, прилагођене
локалним политичким и економским приликама, култури, традицији и
актуелним догађајима у некој држави. Спорт се користи за мобилизацију
маса у различите сврхе – победе на изборима, референдумима, промовисање
сепаратизма, за различите ратнохушкачке кампање, а у екстремним
приликама и за ратну пропаганду. Не изостаје ни присуство спортиста на
великим политичким манифестацијама различитог типа – предизборним
рекламним спотовима, великим конвенцијама политичких странака,
позивања на референдум, јавном исказивању подршке одређеном
политичком кандидату, па и отвореног ширења мржње према суседним
државама и народима. Овакав вид учешћа спортиста у политичким
догађајима доноси поене политичким елитама код оних који друштвене
догађаје прате површно.
Уколико се око неког спортског догађаја подиже неуобичајена тензија
или се том догађају придодају политичке конотације, јасно је да су у игри
далеко већи интереси од спорта – новац и моћ.
Утицај политике на спорт је најизраженији у односу између државе и
спорта, који се врши кроз процес дефинисања и усмеравања политике у
спорту ради остваривања одређених друштвених интереса и циљева у овој
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области. Идеје и концепти такве политике су променљиви, како због
промене друштвених потреба и циљева, тако и због промене власти. Свака
нова власт носи са собом одређени идеолошки концепт разумевања
друштвених потреба, интереса и виђења политичких циљева у држави које
она настоји да оствари. Њихово остваривање држава обезбеђује различитим
механизмима: а) нормативним актима - од устава и закона, па све до статута
спортских друштава и клубова; б) финансирањем спорта и обезбеђивањем
просторних, материјалних, техничких и других услова за његово
функционисање; и в) непосредним ангажовањем политичара у спорту,
најчешће у спортским савезима и управним одборима клубова. Поред
државе, утицај на спорт остварују или покушавају да остваре различите
организације и асоцијације, укључујући и међународне, нарочито:
политичке странке, невладине организације и интересне групе, привредни
субјекти, локалне заједнице и масовни медији.
Утицај спорта на политику је изражен кроз учешће у изградњи
политичке кохезије одређене друштвене заједнице (државе); и у процесу
социјализације, нарочито у периоду формирања политичке свести код деце
(Thomas, 2003: 155). Политичка кохезија је кључно питање свих облика
политичке организације, а од ње најнепосредније зависи снага и чврстина
политичке лојалности, особито према држави и нацији. То је нарочито
изражено у тоталитарним режимима где спорт представља мобилизацијску
силу и саставни део идеолошке структуре (Girginov, 2004: 25). Спорт веома
значајно подстиче патриотско расположење и утиче на јачање политичке
кохезије кроз различите облике и садржаје, као што су: а) успеси спортиста
на међународним такмичењима, нарочито у врхунском спорту, као и
пропратне манифестације које се тим поводом организују (честитке
највиших представника државне власти и њихов пријем спортиста, јавно
прослављање успеха, велика пажња у медијима и сл); б) спортска првенстава
и такмичења на државном нивоу уз повезивање спортских клубова и
навијача; в) различите спортске параде и церемоније, где интонирање и
певање државне химне заузима централно место; г) јавно обраћање
спортиста и њихове поруке у медијима; и д) непосредно ангажовање
спортиста у политици (у политичким странкама и њихово постављење на
запажене функције у државним органима), где они својим ауторитетом и
личним успехом учвршћују легитимитет власти, подстичу патриотизам и
опомињу на национално јединство.
Циљ истрaживaњa je дa сe утврдe стaвoви студeнaтa који се активно
баве спортом и оних који нису редовни и активни спортисти о утицају
политике на спорт рaди фoрмирaњa штo тaчниjих прoцeдурa зa
дијагностиковање њихове повезаности, спрoвoђeњe и кoнтрoлу спoртa нa
унивeрзитeту кao и процедура за eфикaснo прaћeњe повезаности политике
и спорта. To знaчи, дa нa oснoву стaвoвa студeнaтa o вези политике и спoрта
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имaмo мoгућнoст да изведемо одређене закључке и
евентуално, одређене мере у циљу побољшања самог спорта.

предузмемо,

МЕТОДЕ
Узорак испитаника
Узорак је чинило 186 испитaникa (131 мушкaрaц и 55 дeвojaкa),
узрaстa 19-20 гoдинa студената Факултета спорта и физичког васпитања у
Нишу. Стaвoви студeнaтa прeмa утицajу пoлитикe нa спoрт прикупљaни су
пoмoћу aнкeтнoг листa зaснoвaнoм нa Lyckert-oвoj скaли прoцeнe.
Узорак варијабли
Упитник je сaдржao 13 питања кojимa je утврђен стaв студeнaтa о
односу спорта и политике, улoзи пoлитичaрa у спoртским oргaнизaциjaмa и
oднoсa спoртистa прeмa пoлитици. Упитник је садржао слeдeћe тврдњe: 1.
Политика има велики утицај на спорт, 2.Спорт има велики утицај на
политику, 3. Промоција политичког система се остварује кроз спорт, 4.
Заслужни спортисти треба да буду чланови политичких странака, 5. Успех
врхунских спортиста се користи за личну промоцију политичара и
политичких странака, 6. Захваљујући политичарима који раде у спорту
"спорт" је понос Србије, 7. Средства информисања која пишу о дешавањима у
спорту су под великим утицајем политичара на власти, 8. Успеси спортиста
доприносе јачању патриотизма, 9. Успеси спортиста подстичу буђење
националних осећања, 10. Церемоније доделе медаља нашим спортистима
на међународним такмичењима чине вас поносним што живите у Србији, 11.
Хулиганско понашање навијача на спортским догађајима вређа Ваша
национална осећања, 12. Амблеми, грбови и друга обелжја на спортској
опреми доприносе јачању националног идентитета, 13. Наши спортисти на
међународним такмичењима морају певати државну химну.
Методе обраде података
Дoбиjeни пoдaци су oбрaђeни пoмoћу нeпaрaмeтриjскe стaтистикe,
кроз табеле контигенције и хи квадтат тест.

РЕЗУЛТАТИ РАДА
Примeнoм излoжeних мeтoдa зaoбрaду пoдaтaкa дoбиjeни су
рeзултaти кojи су пружили инфoрмaциjeo зaдржaвaњу или oдбaцивaњу
пoстaвљeне хипoтeзе. Рeзултaти свих oбрaдa су прикaзaни графички и дajу
увид у структуру одговора на постојеће тврдње кao и увид у структурнe
рaзликeо утицају политике на спорт студената у oднoсу нaспортску
активност.
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График 1: „Пoлитикa имa вeлики утицaj нa спoрт“

Политика има велики утицај на спорт

Активни
спортисти

Потпуно
тачно

Углавном
тачно

Нисам
сигуран

Углавном
нетачно

Потпуно
нетачно

Укупно

Број

89

31

9

1

1

131

%

67,9%

23,7%

6,9%

,8%

,8%

100,0%

33

18

3

1

0

55

%

60,0%

32,7%

5,5%

1,8%

,0%

100,0%

Број

122

49

12

2

1

186

%

65,6%

26,3%

6,5%

1,1%

,5%

100,0%

Неспортисти Број

Укупно

Табела 1.
Ставови студената исказаних кроз график и табелу 1 у односу на
питање „Пoлитикa имa вeлики утицaj нa спoрт“ показују да се и једна и друга
група испитаника слажу са овом констатацијом, при чему се много већи број
оних који се активно баве спортом у потпуности слаже са овом тврдњом и
врло је мали број оних који мисле другачије.
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График 2. Спорт има велики утицај на политику

Спорт има велики утицај на политику
Потпуно
тачно

Углавном
тачно

Нисам
сигуран

Углавном
нетачно

Потпуно
нетачно

Укупно

Активни
спортисти

Број 14

38

35

29

15

131

%

29,0%

26,7%

22,1%

11,5%

100,0%

Неспортисти

Број 6

15

22

6

6

55

%

27,3%

40,0%

10,9%

10,9%

100,0%

Број 20

53

57

35

21

186

%

28,5%

30,6%

18,8%

11,3%

100,0%

Укупно

10,7%

10,9%

10,8%

Табела 2.
Ставови студената исказаних кроз график и табелу 2 у односу на
питање„Спорт има велики утицај на политику“ показују да су мишљења код
групе испитаника која се не бави активно спортом више подељена у односу
на групу која се активно бави спортом где има више оних који сматрају да
постоји битан утицај и спорта на политику.
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График 3: „Промоција политичког система се остварује кроз спорт“

Промоција политичког система се остварује кроз спорт
Потпуно
тачно

Углавном
тачно

Нисам
сигуран

Углавном
нетачно

Потпуно
нетачно

Укупно

Активни
спортисти

Број 33

52

37

5

4

131

%

39,7%

28,2%

3,8%

3,1%

100,0%

Неспортисти

Број 15

25

10

4

1

55

%

45,5%

18,2%

7,3%

1,8%

100,0%

Број 48

77

47

9

5

186

%

41,4%

25,3%

4,8%

2,7%

100,0%

Укупно

25,2%

27,3%

25,8%

Табела 3.
Ставови студената исказаних кроз график и табелу 3 у односу на
питање"Промоција политичког система се остварује кроз спорт“ показују да
су мишљења код обе групе испитаника на сличан начин распоређена и да
има више оних који сматрају да се промоција политичког система остварује
кроз спорт, али да има и доста оних који нису сигурни да је то тако.
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График 4: „Заслужни спортисти да буду чланови полтичких странака“

Заслужни спортисти треба да буду чланови политичких странака
Потпуно
тачно

Углавном
тачно

Нисам
сигуран

Углавном
нетачно

Потпуно
нетачно

Укупно

Активни
спортисти

Број 6

5

16

29

75

131

%

3,8%

12,2%

22,1%

57,3%

100,0%

Неспортисти

Број 1

4

9

10

31

55

%
Укупно

4,6%

7,3%

16,4%

18,2%

56,4%

100,0%

Број 7

1,8%

9

25

39

106

186

%

4,8%

13,4%

21,0%

57,0%

100,0%

3,8%

Табела 4.
Ставови студената исказаних кроз график и табелу 4 у односу на
питање"Заслужни спортисти треба да буду чланови политичких странака“
показују да се обе групе испитаника не слажу са овом тврдњом мада има и
један број оних који нису сигурни, док је занемарљив број оних који ову
појаву сматрају прихватљивом.
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График 5: „Успех врхунских спортиста се користи за личну промоцију
политичара и политичких странака“

Успех врхунских спортиста се користи за личну промоцију политичара и политичких странака
Потпуно
тачно

Углавном
тачно

Нисам
сигуран

Углавном
нетачно

Потпуно
нетачно

Укупно

Активни
спортисти

Број 36

43

24

12

16

131

%

32,8%

18,3%

9,2%

12,2%

100,0%

Неспортисти

Број 20

19

13

1

2

55

%

34,5%

23,6%

1,8%

3,6%

100,0%

Број 56

62

37

13

18

186

%

33,3%

19,9%

7,0%

9,7%

100,0%

Укупно

27,5%

36,4%

30,1%

Табела 5.
Ставови студената исказаних кроз график и табелу 5 у односу на
питање„Успех врхунских спортиста се користи за личну промоцију
политичара и политичких странака“ показују да су мишљења код групе
испитаника која се не бави активно спортом више сагласна са овом тврдњом
иако има и оних који нису сигурни и који сматрају да ово није тачно, али је
тај број ипак мањи од групе која се активно бави спортом.
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График 6: „Захваљујући политичарима који раде у спорту "спорт" је понос
Србије“

Захваљујући политичарима који раде у спорту "спорт" је понос Србије
Потпуно
тачно

Углавном
тачно

Нисам
сигуран

Углавном
нетачно

Потпуно
нетачно

Укупно

Активни
спортисти

Број 12

21

31

22

45

131

%

16,0%

23,7%

16,8%

34,4%

100,0%

Неспортисти

Број 3

11

10

11

20

55

%

20,0%

18,2%

20,0%

36,4%

100,0%

Број 15

32

41

33

65

186

%

17,2%

22,0%

17,7%

34,9%

100,0%

Укупно

9,2%

5,5%

8,1%

Табела 6.
Ставови студената исказаних кроз график и табелу 6 у односу на
питање„Захваљујући полтичарима који раде у спорту "спорт" је понос
Србије“ показују да су мишљења код групе испитаника која се бави активно
спортом више подељена у односу на групу која се небави активно спортом
да има више оних који немају одређен став по овом питању, али да укупно и
у једној и у другој групи има више оних који се не слажу са овом тврдњом.
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График 7: „Средства информисања која пишу о дешавањима у спорту су под
великим утицајем политичара на власти“

Средства информисања која пишу о дешавањима у спорту су под великим утицајем
политичара на власти
Потпуно
тачно

Углавном
тачно

Нисам
сигуран

Углавном
нетачно

Потпуно
нетачно

Укупно

Активни
спортисти

Број 29

52

40

8

2

131

%

39,7%

30,5%

6,1%

1,5%

100,0%

Неспортисти

Број 17

20

15

3

0

55

%

36,4%

27,3%

5,5%

,0%

100,0%

Број 46

72

55

11

2

186

%

38,7%

29,6%

5,9%

1,1%

100,0%

Укупно

22,1%

30,9%

24,7%

Табела 7.
Ставови студената исказаних кроз график и табелу 7 у односу на
питање„Средства информисања која пишу о дешавањима у спорту су под
великим утицајем политичара на власти“ показују да највећи број
испитаника има перцепцију да то јесте чињеница мада има и знатан број
оних који нису сигурни у то.
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График 8: „Успеси спортиста доприносе јачању патриотизма“

Успеси спортиста доприносе јачању патриотизма
Потпуно
тачно

Углавном
тачно

Нисам
сигуран

Углавном
нетачно

Потпуно
нетачно

Активни
спортисти

Број 55

45

28

3

131

%

34,4%

21,4%

2,3%

100,0%

Неспортисти

Број 19

22

13

1

55

%

40,0%

23,6%

1,8%

100,0%

Број 74

67

41

4

186

%

36,0%

22,0%

2,2%

100,0%

Укупно

42,0%

34,5%

39,8%

Табела 8.
Ставови студената исказаних кроз график и табелу 8 у односу на
питање„Успеси спортиста доприносе јачању патриотизма“ показују да је
много већи број оних испитаника који се активно баве спортом који се слажу
са овом тврдњом од друге групе испитаника, али да ипак у обе групе има и
оних који нису сигурни у то.
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График 9: „Успеси спортиста подстичу буђење националних осећања“

Успеси спортиста подстичу буђење националних осећања
Потпуно
тачно

Углавном
тачно

Нисам
сигуран

Углавном
нетачно

Потпуно
нетачно

Укупно

Активни
спортисти

Број 70

48

9

3

1

131

%

36,6%

6,9%

2,3%

,8%

100,0%

Неспортисти

Број 30

19

6

0

0

55

%

34,5%

10,9%

,0%

,0%

100,0%

Број 100

67

15

3

1

186

%

36,0%

8,1%

1,6%

,5%

100,0%

Укупно

53,4%

54,5%

53,8%

Табела 9.
Ставови студената исказаних кроз график и табелу 9 у односу на
питање„Успеси спортиста подстичу буђење националних осећања“ показују
да су мишљења код групе испитаника која се не бави активно спортом у
много већој мери у сагласности са овом тврдњом и да скоро и нема оних који
мисле супротно за разлику од друге групе где има знатан број оних који
нису сигурни да је тако или се не слажу са овом тврдњом.
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График 10: „Церемоније доделе медаља нашим спортистима на
међународним такмичењима чине Вас поносним што живите у Србији“

Церемоније доделе медаља нашим спортистима на међународним такмичењима чине Вас
поносним што живите у Србији
Потпуно
тачно

Углавном
тачно

Нисам
сигуран

Углавном
нетачно

Потпуно
нетачно

Укупно

Активни
спортисти

Број 90

24

13

2

2

131

%

18,3%

9,9%

1,5%

1,5%

100,0%

Неспортисти

Број 33

13

5

3

1

55

%

23,6%

9,1%

5,5%

1,8%

100,0%

Број 123

37

18

5

3

186

%

19,9%

9,7%

2,7%

1,6%

100,0%

Укупно

68,7%

60,0%

66,1%

Табела 10.
Ставови студената исказаних кроз график и табелу 10 у односу на
питање„Церемоније доделе медаља нашим спортистима на међународним
такмичењима чине Вас поносним што живите у Србији“ показују да су
мишљења код обе групе испитаника у сагласности са овом тврдњом при
чему код испитаника који се активно баве спортом много више преовладава
афирмативан став ове тврдње.
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График 11: „Хулиганско понашање навијача на спортским догађајима вређа
Ваша национална осећања“

Хулиганско понашање навијача на спортским догађајима вређа Ваша национална осећања
Потпуно
тачно

Углавном
тачно

Нисам
сигуран

Углавном
нетачно

Потпуно
нетачно

Укупно

Активни
спортисти

Број 40

35

27

16

13

131

%

26,7%

20,6%

12,2%

9,9%

100,0%

Неспортисти

Број 19

16

14

1

5

55

%

29,1%

25,5%

1,8%

9,1%

100,0%

Број 59

51

41

17

18

186

%

27,4%

22,0%

9,1%

9,7%

100,0%

Укупно

30,5%

34,5%

31,7%

Табела 11.
Ставови студената исказаних кроз график и табелу 11 у односу на
питање„Хулиганско понашање навијача на спортским догађајима вређа
Ваша национална осећања“ показују да се највећи број испитаника слаже са
овом констатацијом али да има доста и оних који мисле другачије посебно
међу онима који се активно баве спортом.
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График 12: „Амблеми, грбови и друга обележја на спортској опреми
доприносе јачању националног идентитета“

Амблеми, грбови и друга обележја на спортској опреми доприносе јачању националног
идентитета
Потпуно
тачно

Углавном
тачно

Нисам
сигуран

Углавном
нетачно

Потпуно
нетачно

Укупно

Активни
спортисти

Број 56

41

25

5

4

131

%

31,3%

19,1%

3,8%

3,1%

100,0%

Неспортисти

Број 15

25

14

0

1

55

%

45,5%

25,5%

,0%

1,8%

100,0%

Број 71

66

39

5

5

186

%

35,5%

21,0%

2,7%

2,7%

100,0%

Укупно

42,7%

27,3%

38,2%

Табела 12.
Ставови студената исказаних кроз график и табелу 12 у односу на
питање„Амблеми, грбови и друга обележја на спортској опреми доприносе
јачању националног идентитета“ показују да се и овде ставови обе групе
испитаника углавном поклапају са овом тврдњом.
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График 13: „Наши спортисти на међународним такмичењима морају певати
државну химну“

Наши спортисти на међународним такмичењима морају певати државну химну
Потпуно
тачно

Углавном
тачно

Нисам
сигуран

Углавном
нетачно

Потпуно
нетачно

Укупно

Активни
спортисти

Број 79

26

10

8

8

131

%

19,8%

7,6%

6,1%

6,1%

100,0%

Неспортисти

Број 32

16

4

0

3

55

%

29,1%

7,3%

,0%

5,5%

100,0%

Број 111

42

14

8

11

186

%

22,6%

7,5%

4,3%

5,9%

100,0%

Укупно

60,3%

58,2%

59,7%

Табела 13.
Ставови студената исказаних кроз график и табелу 13 у односу на
питање„Наши спортисти на међународним такмичењима морају певати
државну химну“ су највећим делом сагласни са овом тврдњом при чему
нарочито код групе која се активно бави спортом.

ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧАК
У данашњем друштвуинтересовање за спорт се стиче, развија и мења
под утицајем многих фактора, међу којима су најзначајнији: породица, групе
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вршњака, различите спортске организације и савези, велики спортски
догађаји, непосредно искуство итд. У процесима социјализацијекроз
спортске активности, као и у њиховом међусобном садејству и
супротстављањима, ствара се спортска култура одређеног друштва и
различити обрасци који су карактеристични за одређене друштвенополитичке заједнице. Место сусрета политике и спорта у свакодневном
животу је највидљивије у навијачким групама, које чине специфичан
поткултурни систем, где долази до испољавања најразличитијих осећања и
понашања, од патриотизма до хулиганизма и насиља. Ове појаве су
најизраженије у кризним временима и друштвима са нестабилном
политичком климом. Зато се често говори да је ''спорт био и остао средство
политичке манипулације'' (Ђорић, 2010: 379).
Ако се пажљивије размотре досадашњи начини коришћења спорта у
политичке сврхе, односно како све политика (може да) користи спорт за
неке своје циљеве, долазимо до неоспорне чињенице – начини и могућности
оваквог коришћења спорта су велики. То коришћење се може видети
најбоље кроз неколико карактеристичних могућности: спорт и политичка
супериорност, спорт и политички имиџ, спорт као повод за сукоб, спорт и
политички притисак, спорт као политички полигон, спорт као сигурносни
вентил (Живановић, Станковић, Ранђеловић & Павловић, 2010: 303).
Пoзнaтoje дa стaв прeдстaвљa уjeднaчeни и пoстojaни нaчин oднoсa
прeмa нeчeму или клaси нeчeгa. Maдa сe испoљaвajу у oднoсу прeмa
кoнкрeтним ствaримa, стaвoви су oпштe прирoдe, кojaoдрeђуje нaчинe нa
кoje нeкooпaжa, oсeћa и рeaгуje (Крстић,1988). Збoг тoгa, стaвoви мoгу бити
вaжни eлeмeнти у oбjaшњeњу или прeдвиђaњу нeких фeнoмeнa и прoцeсa.
Иaкo пoстoje нeслaгaњa у пoглeду сврхe и утицаја политике на спорт
рeзултaти oвoг истрaживaњa нaм дajу зa прaвo дa тврдимo кaкo тај утицај
постоји, како је он различит у односу на присуство или одсуство субјекта у
спорту и да je пoтрeбнo нa jeдaн сaсвим другaчиjи нaчин приступити и
учешћу и утицају политичара на власти у спорту.
Како нису добијене стистички значајне разлике између анализираних
група испитаника, ставовиоодносуполитикеиспортапoкaзуjу дa сe
испитивaнe групe студенатас oбзирoм нa спортскуактивностстaтистички
знaчajнo нерaзликуjу, резултати Хи квадрат теста нису ни приказани.
Разлике у мишљењима посматрајући графиконе и табеле дефинитивно
постоје, али у целини с обзиром на то да је број оних који се не баве активно
спортом знатно мањи, те разлике нису статистички значајне и може се рећи
да и једни и други имају сличне ставове по наведеним питањима.
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Сажетак: Комуникацијско моделирање
на основу остварене стопе
безбедности је кључни елемент комуникацијске стратегије и на тој бази
формираних комуникацијских политика. Њихова материјализација, што
подразумева и материјализацију самог комуникацијског моделовањa, увек и у
сваком случају стоји под знаком организације и управљања информацијама и
комуникацијама у контексту одређеног процеса комуникације. У том смислу
аспекти организације и управљања комуникацијама и информацијама у
којима је радња стварна, утицај безбедности комуникација изражава се у
следећим правцима: организовање и управљање комуникационих метода и
облика; организовање и менаџмент информационих база података,
организација и управљање кадровима; организовање и управљање процеса
комуникације;
организовање
и
управљање
комуникацијама
и
информационим технологијама и техничким средствима комуникације.
Могло би се рећи, да је безбедност комуникације разматране као елемент
система јавне комуникације у форми процеса опредељујући фактор
одрживости и регулације у организацији и управљању комуникацијом и
информацијом. Потреба безбедности комуникације произилази из чињенице,
да је јавна комуникација на основу своје функционалности саставни део
реалног живота и постојања друштва. Имплементација комуникацијске
безбедности код комуникацијског моделовања је у директној вези са
резулатима организације и управљања комуникацијама и информацијама.
Кључне речи: комуникацијско моделирање,
организовање, управљање, безбедност.

комуникацијске стратегије,

Однос између сигурности (безбедности) комуникације и одрживог
развоја социјума је успостављив под условом да се прихвати схватање да се
суштина и постојање друштва и сваког његовог припадника заснивају на
производњи и репродукцији материјалних добара, вредности, друштвених
норми и закона, културе, духовности и духовних добара, прописа о односима
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и везама, технологија и техника. У том смислу, комуникациона сигурност је у
директној корелацији с оним процесима и догађајима који претпостављају
слободно кретање идеја и људи, робе и новца, културе и форматизованих
доживљавања човека и његовог света, уређених највише у облику посебних
цивилизацијских модела. С аспекта схватања да интеракција и узајамни
утицаји друштвене комуникације и социјума фактички творе реалности,
може се рећи да један од најважнијих момената у успостављању безбедносне
норме представља моделирање комуникације. Комуникационо моделирање
се заснива на томе да човек разуме с ким учесници у комуникацији желе да
буду и на који начин , према чему је усмерена тежња за поседовањем или
доживљавањем и да ли за учеснике у комуникацији заједничке идеје и
систем уверења и веровања имају стварну вредност. Зато као референтну
тачку моделирања комуникације можемо одредити управо визију о свету у
коме су вредности не само променљиве, већ и прихваћене као основа за
перспективну будућност.
У контексту комуникационог процеса и с обзиром на чињеницу да
учесници у комуникацији имају статус извора и прималаца информације
(који стално мењају своје улоге у условима двосмерне комуникационе везе),
коришћење комуникационих модела зависи од нивоа тематски заснованог
ангажовања, могућности, способности и знања да се интерпретира
лансирана идеја/решење. Упоредо с тим, моделирање комуникације је
повезано и са успостављањем комуникационих веза и односа као обавезног
услова за вођење дијалога и дебате. Зато се може рећи да комуникационо
моделирање представља суштинско организовање, управљање и
контролисање информације и комуникације.
Имајући у виду наведено, комуникациона сигурност је повезана са
регулисањем и оптимизацијом следећих манифестација комуникације у
зависности од положаја комуникационог моделирања у Координатном
систему комуникације:
 Перцепција учесника у комуникацији је таква да је за њих подношљива
и прихватљива морална и етичка основа односа према идеји/решењу.
Овде је задатак сигурности комуникације да, коришћењем
комуникационих технологија, приступа, начина и инструмената,
контролише и коригује адекватност прихваћених норми у односу на
поштовање суштине и разлика између учесника у комуникацији,
различитих интерпретација вредности и њиховог распореда у
систему, културолошких искустава појединих учесника у
комуникацији у односу на кодирање/декодирање скривеног смисла
у коришћеним знаковима, симболима, ликовима и језичким
структурама, као и у односу на коришћену изражајну стилистику с
аспекта евентуалне могућности за двосмисленост.
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Договарање и оптимизација норми коуникационе културе од стране
учесника у комуникацији. У овом случају комуникациона сигурност је
повезана с остваривањем корекција у коришћеним комуникационим
приступима и изражајним средствима с аспекта комуникационе
ефикасности у контексту дијалога и дебате. Реч је о томе да
учесници у комуникацији улазе у дијалог и дебату са својом општом
и комуникационом културом, што једноставно значи да се они увек
разликују по утицајности ставова, знања, искуства, припадности и
очекивања која имају. Те разлике постављају препреке пред
одрживошћу и регуларношћу комуникације у вези са разумевањем
смисла и значаја разматране идеје/решења.



Код остваривање трансформације информације у знање, деловање
комуникационе сигурности је у корелацији са остваривањем
корекција у приступима и начинима за ефикасно коришћење
информације. Један од основних задатака комуникационе
сигурности је контрола јасног формулисања теза које проистичу из
разматране идеје/решења. Фактори који утичу на само
формулисање базирају се на систему вредности учесника у
комуникацији, на њиховој вољи да путем комуникације ускладе
своје вредности и интересе са тезама осталих учесника у
комуникацији, на способности да се без сукобљавања постигне
договор о јединственом меморијском комуникационом коду,
важећем у пољу омегакомуникације, и на вољи за успостављање
комуникационо-информационог испољавања социјалних улога које
одговарају конкретној комуникационој ситуацији.



Да би се остварила веза, узајамни утицај и усклађеност појединих
елемената на осама Координатног система комуникације, потребно
је да постоје техничка, технолошка и материјална средства. Реч је, у
ствари, о фактичкој материјализацији моделирања комуникације,
како у односу на његове комуникационе, тако и у односу на његове
инфромационе карактеристике. У том смислу се деловање
комуникационе сигурности испољава на линији кориговања и
оптимизације технолошко-техничких средстава за комуникацију и
њиховог систематског организовања.

Када се има у виду наведено, може се рећи да се на основу остварене
безбедносне норме моделирање комуникације појављује као основни
елемент комуникационе стратегије и комуникационих политика изграђених
на тој основи. Њихова материјализација, која подразумева и
материјализацију самог комуникационог моделирања, се увек и у свим
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случајевима налази у знаку организовања и управљања информацијом и
комуникацијом у контексту сваког појединачног комуникационог процеса.
Када се има у виду специфичност својеврсне узрочно-последичне везе
између комуникационе сигурности и комуникационе културе, може се рећи
да је материјализација безбедносне норме могућна управо у условима
организовања и управљања комуникацијом и информацијом, посматраним у
контексту стварања окружења и услова за пренос информације, а затим и на
основу комуникационог инструментаријума који захтева комбиноване
комуникационе начине и форме, техничка средства и комуникационоинформационе технологије. У сваком случају, да би комуникациона
сигурност остварила своју улогу регулатора норме у друштвеним везама и
односима, и тако испунила своју суштину елемнта система друштвене
комуникације, неопходно је имати у виду квалитет умећа, знања,
способности, културе и ставова самих учесника у комуникацији. Из ове
перспективе, аспекти организовања и управљања комуникацијом и
информацијом у којима су деловање и утицај комуникационе сигурности
реални, испољавају се у следећим правцима:
 У организовању и управљању комуникационим начинима и формама,
основни циљ комуникационе сигурности је остваривање оптималног
еманциповања тих начина и форми, као и утврђивање могућих
додирних тачака између њих. С обзиром на то да еманциповање
комуникационих начина и форми представља избор оних њихових
особина и адекватних могућности које морају бити ефикасне у
остваривању циљева комуникације у конкретној комуникационој
ситуацији, комуникациона сигурност је повезана с елиминисањем
карактеристика које би могле да у контекст процеса комуникације
унесу информациону буку, двосмисленост, замагљивање идентитета
учесника у комуникацији или ерозију смисла уграђеног у коришћене
имиџ-структуре.
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Код организовања и управљања масивима, основни циљ
комуникационе сигурности није да се информација једноставно
претвори у знање и сазнање, већ и да се оствари директан утицај на
формирање ставова и одговарајућих модела понашања. У овом
случају сигурност комуникације је повезана с остваривањем
корекција у процесу договарања о условима у којима је могућно
трансформисање информационих масива у комуникационоинформационе структуре. Или, безбедносна норма се огледа у
усвајању правила и гарантовању њиховог поштовања у чину
комуникације и комуникационом деловању у вези с изградњом
архитектуре тих комуникационо-информационих структура.

Зборник радова 2013



Код организовања и управљања људским фактором у контексту
процеса комуникације, основни циљ комуникационе сигурности се
огледа у стварању, успостављању и поштовању норми
професионалног деловања у области друштвене комуникације. Као
основни задатак комуникационе сигурности овде се може истаћи
остваривање корекција кроз договарање и усаглашавање
параметара професионалног приступа према разматраној тематици
у контексту процеса комуникације који би гарантовао превенцију
профанисања
комуникационих
односа
и
одговарајућег
комуникационог чина. У том смислу норма безбедности захтева
договор о нормама професионалне етике и формализовања односа
између учесника у комуникацији.



Код организовања и управљања процесом комуникације, основни циљ
комуникационе сигурности је изграђивање одрживих комуникационих
канала. Овде се деловање комуникационе сигурности испољава кроз
остваривање корекција у односу на вредности елемената двеју
комуникационо-информационих равни комуникационог канала код
омегакомуникације. Фактички утицај комуникационе сигурности
директно је повезан са коришћењем комуникационог канала, што је
у основи регулисања и контроле кодирања/декодирања
информације, позиционирања учесника у комуникацији и
ефикасности комуникационо-информационих структура у односу на
адекватност разматране идеје/решења у специфичној реалији
социјума.



Код организовања и управљања техничким средствима за
комуникацију, основни циљ комуникационе сигурности је
обезбеђивање оптималног избора комуникационо-информационих
технологија, техника и техничких средстава за комуникацију с
аспекта специфичности комуникационе ситуације. У том смислу,
комуникациона сигурност утиче и делује на суштинску
материјализацију разматране информације. Достизање нивоа
безбедности у односу на само одвијање комуникационих веза
директно је условљено квалитетом односа према информацији и
брзином одвијања процеса комуникације. Питање контроле
комуникационо-информационих технологија и техничких средстава
је питање безбедности у контексту информационог друштва. И у том
смислу комуникациона сигурност се појављује као чинилац
гарантовања комуникационе ефикасности у контексту глобалног
јавног простора.
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Размотрени правци у којима се успоставља и развија комуникациона
сигурност у контексту организовања и управљања комуникацијом и
информацијом, захтевају да се посвети пажња и питању основне
специфичности поља у коме се оне остварују, а то је поље
омегакомуникације. Основна карактеристика тог поља је линија јавности
која се најјасније може утврдити код Друштвеног комуникационог модела. У
питању је присуство или одсуство јавности у оквиру процеса комуникације.
Комуникациона сигурност је у корелацији са везама и односима који
се односе на регулисано деловање учесника у комуникацији и на потребу да
се њихове намере и циљеви формализују.
На основу наведеног можемо одредити конкретне вредности
комуникационе сигурности у односу на комуникационо моделирање и у
односу на фактичко организовање и управљање друштвеном
комуникацијом као вредности које претпостављају функционалност
комуникације. У том смислу, комуникациона сигурност је у директној вези
са функционисањем основних принципа друштвене комуникације, а то су:
 Код првог принципа, који се односи на трансформацију
индивидуалних ставова, нада и поверења у општеважеће за широке
публике, комуникациона сигурност утиче и делује на њихово
форматизовање као истинити и прихватљиви. Овде се норма
сигурности испољава у правцу гарантовања услова у којима се
поменута трансформација схвата као еманципација културних
наслеђа карактеристичних за цивилизацијски развој друштва.
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Код другог принципа, који се односи на синхронизацију
комуникационих веза између учесника у комуникацији схваћених
као субјекат и објекат комуникације, са једне стране, и са медијима,
са друге стране, комуникациона сигурност има улогу регулатора
одрживости тих веза. У том смислу, норма сигурности се испољава
пре свега у одрживости комуникационих канала према медијима, с
аспекта њихове троструке улоге као преносилаца информације,
трансформатора информације и медијатора.



Код трећег принципа, који се односи на стандардизацију
комуникационо-информационих
структура,
деловање
комуникационе сигурности се огледа у остваривању корекција у
могућностима за пријемчивост разматране идеје/решења од стране
широких публика (социјалних група). Овде се стандардизација у
знаку комуникационе сигурности не може схватити као
ограничавање еуристике, већ као сагласност са параметрима
Коордниационог система комуникације.
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Имајући у виду изложено, може се рећи да се комуникациона
сигурност, разматрана као елемент система друштвене комуникације у
облику процеса, појављује као одређујући чинилац за одрживост и
регуларност организовања и управљања комуникацијом и информацијом.
Потреба за сигурношћу комуникације намеће се због чињенице да је
друштвена комуникација својом функционалношћу неодвојиви део стварног
живота и постојања социјума. У том смислу, резултати примене
комуникационе сигурности у моделирању комуникације директно су
условљени резултатима организовања и управљања комуникацијом и
информацијом који директно утичу на стање друштвених процеса. У том
смислу се оправдано може тврдити да је комуникациона сигурност израз
достигнућа материјалне и духовне културе друштва, постојања стварних
друштвених веза и односа, и отварања значајног и широког простора за
развој стваралачких и креативних могућности човека.
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СОКОЛСКА ИДЕОЛОГИЈА ЧЕДЕ МИЛИЋА
Кристина М. Пантелић Бабић, Петар Д. Павловић
Факултет физичког васпитања и спорта Бања Лука, Република Српска
Кристина М. Пантелић Бабић, Петар Д. Павловић

Сажетак: Соколски покрет, или чешки систем телесног вежбања, настао је
1862. године у Чешкој, а на простору Херцеговине и Босне идеја соколства
јавила се давне 1893. године у Фочи. Главни циљ соколства био је да се путем
вежбања развија и душа, и тело, и морал, и национална свест народа ради
ослобођења од окупације. Због тога окупаторске власти које су се налазиле на
просторима Босне и Херцеговине у периоду од првих иницијатива за
оснивањем једног националног гимнастичког друштва до краја Првог
светског рата, на све начине су покушавале то да спрече. Чедо Милић био је
један од најзначајнијих соколских радника тог времена и један од ретких
теоретичара српског и југословенског соколства. Дао је посебан допринос
теоријском разматрању соколства у селима Босне и Херцеговине, на шта ће
бити усмерен и предмет овог рада.
За потребе рада су прегледани и критички проанализирани разни текстови,
преписке и писмена које је Чедо Милић стварао у време свога живота и рада а
који се тичу његово теоријског разматрања соколства и соколског рада,
посебно у селима Херцеговине. Поред тога, прегледана је и друга бројна
литература и извори других аутора који су писали о његовом животу и раду и
на основу тога су донесени закључци о одређеним теоријским поставкама о
соколству, соколима, селу и др. Циљ нам је да истражимо, осветлимо и
прикажемо соколску идеологију одређеног времена и једног човека који је цео
свој живот посветио соколском раду и свом народу.
Кључне речи: соколство, соколи, село, рад, теоријско разматрање.

УВОД
Соколски покрет, или чешки систем телесног вежбања, настао је 1862.
године у Чешкој на иницијативу др Мирослава Тирша, са основним циљем да
се путем вежбања развија и душа, и тело, и морал, и национална свест
чешког народа ради ослобођења од окупације. (Илић и Мијатовић, 2006) На
предлог професора Емануела Тонера, који је био инспирисан српском
јуначком поезијом у којој птица соко симболизује снагу, храброст,
слободољубље и племенитост, Друштво је 1864. године добило назив
„Сокол“. Тиршов систем брзо се проширио на све земље у којима је живео
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славенски народ, а на простору Херцеговине и Босне идеја соколства јавила
се давне 1893. године у Фочи. (Павловић, 1999)
Због неповољних политичких прилика у време аустроугарске
окупације, оснивање друштва са националним предзнаком било је готово
немогуће, па је прво друштво које је делимично гајило идеју соколства
основано тек 1899. године под називом антиакохоличарско друштво
„Побратимство“. Прво српско гимнастичко друштво „Обилић“ у Херцеговини
основано је 1904. године, након чега су наставила да се оснивају иста
друштва и у другим местима. Године 1909. у Сарајеву је формирана и Српска
соколска жупа босанско херцеговачка која је представљала савез свих
Српских соколских друштава у Херцеговини и Босни, а која је званично
одобрена од тадашње Земаљске владе у мају 1910. године. Од тог времена
почиње и заједничко име „Српски соко“ за сва српска гимнастичка друштва.
(Павловић, 1998)
Након атентата на аустроугарског престолонаследника Франца
Фердинанда 1914. године почиње тешко време за сва српска соколска
друштва и њихове раднике, а убрзо након тога настаје и период Првог
светског рата. Након рата соколство обнавља свој рад и престанком
аустроугарске окупације улази у нови период, период соколства у
Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца (од 1929. године: Краљевина
Југославија), који је трајао до почетка Другог светског рата, после чега није
било дозвољено обнављање сокола, а његову имовину преузело је Друштво
за телесно вежбање „Партизан“.
Један од најзначајнијих соколских радника на простору Босне и
Херцеговине био је Чедо Милић, родом из Мостара. Још од његове младости
почела је велика љубав према соколском раду и просвећивању народа, која
је и обележила највећи део његовог живота и рада. Поред практичног
доприноса развоју соколства, посебно на простору Херцеговине, велики
допринос дао је теоријском разматрању његове идеологије и значаја које је
оно имало за тадашње становништво, нарочито оно које је живело на селу.
Поред доктора Лазе Поповића, Чедо Милић био је један од најважнијих
идеолога соколства, како на простору Херцеговине и Босне, тако и на
простору целе тадашње Краљевине. Међутим, био је један од најзначајнијих
идеолога који се бавио соколским покретом и соколском мишљу која се
тицала села и сеоског становништва, према коме је гајио посебну љубав и
посветио највећи део свог живота, као и теоријског и практичног рада.

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ
Предмет овог рада је идеологија, односно теоријско и идеолошко
тумачење соколства од стране Чеде Милића, а циљ је да се критички
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проанализирају и прикажу његове најзначајније мисли, погледи и теоријски
ставови о: соколству уопште и о томе шта значи бити соко, о соколском раду
на селу, као и важности повезаности и јединства села и града.

МЕТОДЕ
Приликом писања коришћене су: историјска методологија и
индуктивна и дедуктивна метода. Извршена је анализа радова, писмена,
преписки и других извора од Милића, а који се тичу његовог теријског
разматрања разних аспеката соколства, посебно оног које се тицало села и
сеоског живота.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Кратка биографија Чеде Милића
Чедомир Милић рођен је од оца Јована Милића и мајке Соке Милић
(девојачко Говедарица), 23. марта 1886. године у Мостару где се школовао и
провео највећи део живота. Познатији је као Чедо Милић како ћемо га у раду
и ословљавати.
Током Милићеве младости Мостар је био
центар културног живота Херцеговине. Како је
постајао зрелији, Чедо Милић се све више
занимао за политички, верски, економски,
културни и привредни развој, волео је о томе да
чита, што му је обезбедило да нимало не заостаје
за високообразованим људима са којима је увек
волео да разговара. Године 1913. оженио се
Љубицом Кадијевић са којом је имао шесторо
деце, два сина и четири ћерке.
Од ране младости Милић се прихватио
посла на телесном, духовном и моралном
препороду српског народа. Посебну љубав гајио
је према херцеговачком селу и људима који тамо
живе, и посебно се залагао за стварање везе
Чедо Милић (Архива
између села и града говорећи да „[...] је једини пут
Јована Милића)
народном јединству и општем препороду могућ
соколским радом кроз село“ (Милић, 1935а, стр. 14), и да „Село треба да
варош одухотвори, а варош село да привредно препороди.“(Исто, стр. 15)
Читав свој живот посветио је националном раду. Кроз соколска и
побратимска друштва борио се за духовно и телесно јачање народа. Био је
веома поштован не само од стране свих сокола и побратима, већ и од
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знаменитих људи тог времена. Поред рада у соколству и побратимству, као
и остали соколски радници тог времена, сарађивао је са Културнопросветним друштвом „Просвјета“ из Сарајева. Међутим, због свог
националног рада није био миљеник окупаторских власти, па је од њих
прогањан и осуђиван.
У периоду Првог светског рата настало је тешко време за цео свет, а на
нашим просторима посебно за оне који нису одговарали окупаторском
режиму. Међу њима налазили су се сви српски соколи, а посебно Чедо
Милић, који је на чувеном велеиздајничком процесу у Бањој Луци 1916.
године осуђен на смрт. Међутим, успео је да избегне смртну казну која га
није спречила да интензивно настави са својим соколским радом и након
рата.
У периоду између два светска рата много је учињено по питању
соколских друштава и српског, а касније и југословенског соколства. Оно се
веома брзо проширило међу народом, посебно сеоским, и било је јако добро
прихваћено. Заједничким снагама интензивно се радило на просвећивању
села и на његовом зближавању са градом, у чему је једну од најважнијих
улога имао управо Чедо Милић.
Међутим, та огромна љубав према целом народу и неуморан рад у
тешким и мучним годинама, није одговарао како аустроугарским, тако ни
комунистичким властима. Према речима Милићевог сина Јована, његов отац
„[...] се није бавио политиком, а испао је
политичар не знам какав... [...] Био је само велики
родољуб. Помагао је коме је год могао да помогне,
и није правио разлику да ли је неко католик, да ли
је неко муслиман,... он није правио разлику, нек` је
само човек и нек` хоће да уради, хоће да учини...“
(Интервју са Јованом Милићем, 2012)
Године 1916, Милић је успео да избегне смрт након бањолучког
велеиздајничког процеса, али то није био једини пут. Живот му је поново
био угрожен 1940. године, када је успео да преживи напад који се догодио у
Имотском Убрзо након тога био је приморан да се ради своје и сигурности
породице, повуче у Црну Гору, у манастир Пиву, где је провео последње дане
живота. (Паранос, 1982) Његова супруга Љубица са децом успела је да се
пребаци до Београда, где су наставили да живе у малом стану и где је остала
до краја свог живота.
Према досадашњим истраживањима, односно написима аутора који су
се бавили његовом смрћу, Чедо Милић убијен је 22. новембра 1941. године у
Црној Гори. Тек 1942. године његово тело је пронађено и сахрањено код
цркве у селу Заврху у близини Никшића. (Скоко, 2000; Зец, н.д.)
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Соколска идеологија Чеде Милића
Посебну пажњу у свом раду Милић је посвећивао теоријском
разматрању соколства за које је говорио да „[...] и није друго ништа, већ
вјечни рад, тежња и борба између добра и зла, између свјетлости и мрака.
Соколство је што врх мачу. Соколство је отаџбини исто, што вид оку.“
(Милић 1935б, стр. 57) Према њему је соколски рад „[...] вјечно кретање
напријед. Вјечно напредовање и усавршавање,“ (Исто, стр. 56) , а соколски
живот „[...] жива вјера у добро и напредак. Вјера у побједу добра над злом,
побједа истине над лажи, побједа рада над нерадом. Соколски живот је
пјесма вјере у Бога и живот вјечни.“ (Исто) Према његовим речима основни
задатак соколства јесте да
„[...] се попне до животног народног извора,
да се у мјесечевој мијени окупа, пресвуче и
духовно препороди, а затим, да поведе изабрани
и месијански југословенски народ на сунчеве
врхове, духовних гора, са којих ће југословенски
народ, уједињен соколством кроз село,
показати пут јединству свих Словена.“ (Милић,
1934б, стр. 21)
Од самог почетка његовог соколског рада па све до последњих дана
живота Чедо Милић био је оличење и прави пример онога што је значило
бити соко. Говорио је да
„Соко бити значи сунчаном свјетлошћу се
осјећати, која друго ништа не зна да чини, већ да
увијек свијетли. Соко бити не значи у службеном
соколском часу мудровати, већ увијек и
непрекидно соколски живити, те на сваком мјесту
ријечју и дјелом, соколску мудрост живота
проповиједати. Увијек и свуд соко и човјек бити. У
друштву, на улици, у дому, на весељу и у жалости,
увијек соколску мисао ширити и дјелом истину
потврђивати.“ (Милић 1935б, стр. 23)
Према његовим речима,
„[...] Вјера у Бога, истрајни рад и малене
потребе, увијек су, у мучној и великој прошлости
нашег народа, основне врлине биле помоћу којих је
наш народ очувао своју индивидуалност до
побједника у свим невољама.“ (Vidovdanski slet u
Sarajevu 1934, 1935, стр. 30-31), и на те три врлине
треба да се угледа сваки соко.
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О селу и соколском раду
Од самог оснивања соколства у Херцеговини и Босни, соколство се
шири по херцеговачким селима. Након Првог светског рата, соколски рад на
селу се наставља и бива најинтензивнији на простору Херцеговине. Према
Поповићу за то су постојала два основна разлога. Један од њих је био тај да су
у Херцеговини већ постојали добро обучени соколски радници за рад у
селима, „[...] на челу са апостолом и претходником Чедом Милићем (Popović
1935, стр. 2) Други разлог је тај да је било „[...] стање сељака и села тако
чемерно и тако тешко да је изазивало“ (Исто) соколе да раде на његовом
побољшању. На тај начин соколство улази у херцеговачка села где се налази
„[...] најбоља, најслободнија, најчишћа и највриједнија наша сељачка раса.“
(Исто)
Највећи део живота Чедо Милић је посветио управо раду на селу према
коме је гајио велику љубав и поштовање, јер према његовим речима „Бивати
сваки дан бољи, мудрији и кориснији себи и свом селу јест највећи соколски
циљ.“ (Милић 1935б, стр. 56) У једном од многих говора инспирисаних
управо тим херцеговачким селом и соколством, између осталог, рекао је:
„Организовање села преко соколства сличило
би његовању и чувању коријена великог храста који
ће моћи да одоли свим бурама и непогодама
временским. Јер, и храсту бура, муња или сјекира
може да ломи и сјече гране, па чак и стабло, али
коријен здрав и развијен подмлађује све ране од
буре, грома или сјекире, и даје нови живот младим
изданцима храста сломљенога.“ (Милић, 1935а, стр.
16)
Ту важност села увиђали су и тадашњи људи духа који су чували
прошлост и бринули за народну будућност, неговали народне обичаје,
знајући да су ти дивни „[...] обичаји и хришћански морал централне силе од
којих је увијек у нашој народној историји зависио Васкрс или пропаст нашег
народа.“ (Исто, стр. 11) Ти народни људи су знали „[...] да је сељак везао небо
са земљом, а крст са слободом“ (Исто) и напајали „[...] су се животном снагом
и заносним оптимизмом из дубоког и непресушног сеоског извора“, (Исто)
који је у себи носио „[...] све оно што је мученичка прошлост давала и велика
душа народна стварала, учећи нас животној мудрости више од свију
умјетничких творевина овога свијета.“ (Исто)
Поред људи духа, село су уважавали сви соколи, јер је за њих, према
речима Милића, оно представљало „[...] најдрагоцјенији рудник живога злата
и извор одбрамбених народних снага.“ (Исто)
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Напред изнесене мисли биле су претходница за улазак сокола, на челу
са Чедом Милићем у херцеговачка села, где су их у раду увек водиле три
основне мисли: 1) Село упознати; 2) Село организовати и 3) Соколство
службом селу до националне религије уздићи.
Што се тиче прве мисли - село упознати, у народу се каже: „Што се не
позна, то се не може волити; што се не воли, за то се не може жртвовати“
(Исто, стр. 15) Руководећи се тим мудрим народним речима, соколи су по
уласку у села прво упознавали сељаке, њихов начин рада, живота, њихове
обичаје, снагу њихове душе, њихове потребе, недостатке, његову
запостављеност од стране државних и градских органа, све у циљу да би их
заволели и да би се могли за њих жртвовати, а ради њиховог напретка. То је
био најтежи и највећи соколски задатак, јер, како вели Милић „Без
познавања села ни највећи ум ни највеће богатство не може селу помоћи,
нити га чему корисном научити.“ (Исто)
Милић је сматрао да је село једна од најважнијих школа соколског
живота, и да управо у селу соколи треба да науче самопрегоран рад, па да
тек онда и сељака нечему бољем науче. Ако соколи добро упознају село и
сељака, онда ће моћи и остварити Тиршову мисао: „Што из народа није, није
народно. Што народ не зна, нико не зна и то уопште није постало!“ (Исто)
По упознавању села и сељака, вршили су организовање села. То
„организовање села преко соколства“, према речима Милића, било је слично
„[...] његовању и чувању коријена великог
храста који ће моћи да одоли свим бурама и
непогодама временским. Јер, и храсту бура, муња
или сјекира може да ломи и сијече гране, па чак и
стабло, али коријен здрав и развијен подмлађује
све ране од буре, грома или сјекире, и даје нови
живот младим изданцима храста сломљенога.“
(Исто, стр. 16)
Добро организовано село је било основа, темељ за народно
напредовање. Ако село буде организовано „[...] по духу расне соколске
идеологије“ (Исто), онда ће се, како је сматрао Милић, код сељака моћи
усадити и подићи одушевљење и вјера у соколски рад и љепши и срећнији
живот. Милић је, такође, говорио да соколски организовати село, поред
осталог,
„[...] значи активисати најдрагоцјеније снаге
и највише могући број појединаца у соколски
покрет за ширење свију напредних и корисних
установа и идеја. Другим ријечима речено, село
соколски организовати значи створити досад
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невиђену, честу и густу мрежу народних канала и
средишта, кроз које ће све приватне и родољубиве
иницијативе, иницијативе свих смјерова, горе и
доље, народни организам хранити и духом сеоског
витештва храбрити.“ (Исто)
Напред наведене задатке соколи нису могли остварити без јединства
и сарадње између града и села. Та сарадња се, поред осталог, огледала и у
томе што је село требало „[...] да варош одухотвори, а варош село да
привредно препороди.“ (Исто) Путем организовања села на наведени
соколски начин, соколи су остваривали своје постављене идеје и циљеве и
постали су главни покретачи развоја и напретка села.
Трећа мисао водиља о уласку сокола у села, соколство службом селу
до националне религије уздићи, односила се, пре свега, на духовно
васпитање и уздизање села и сељака.
О тим духовним и моралним вредностима, духовним висинама и
долинама, о култури села и другим појавама, Милић је, поред осталог,
говорио: „Човјек у долини не види ни сву долину, а са врха планинског види
и долине и све планине. Тако исто кад се сунце рађа најприје обасја велике
врхове, а послије мале и најмање.“ (Исто, стр. 17)
Ти физички закони, по њему, односили су се и на све духовне и
моралне појаве, а људе је у духовном погледу поредио са планинама и
долинама:
„У свакој заједници, а особито у нашем
народу, било је људи који су живот народни
посматрали као са неких духовних планина. Они су
могли бити и рођени у физичким долинама, али су
духовно били на великим висинама. Било је, а и
данас бива, обрнутих случајева. Има људи на
високим планинама који мало виде, јер су духовну
страну тјелесној запоставили и постали слијепи. За
овакве људе народ вели: `Слијеп је код очију; све
гледа али не види!` Или још љепше речено: `Узалуд
је слијепу намигивати, а глуху шаптати`.“ (Исто,
стр. 17)
Говорио је да је соколска љубав вид а да је село прозор, и као што кроз
прљав прозор светлост не пролази, тако исто
„[...] и нечисто срце, и без љубави, истине не
прима. Око је прозор или стакло души. Ако око иде
погледом за блатом, прозор се прља и душа постаје
слијепа, па зато је зло у људима и њиховим
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заблудама, а не изван њих, у мртвим стварима.“
(Исто)
Из тог разлога, како вели Милић било је људи од угледа који су
сматрали да се култура народа мери само по потрошњи сапуна и свиле.
Соколи су сматрали, „[...] да се култура народна цијени по организованости и
напредности села.“ (Исто) По њима је село „[...] у општем националном
погледу, прозор граду кроз који се једино може, правилно и праведно,
оцијенити вриједност народне душе.“ (Исто)
Соколи из града и грађани морају помагати развој и унапређење села,
да би им из села придошла: светлост, снага, срећа и мир, као што „[...] сок
храсту из пања његовог“ (Исто, стр. 18) долази.
Поред осталог, захваљујући и соколском раду у селу, соколска
организација је, по мишљењу Милића, постала највећа планина на коју су се
сви са утркивањем пели, а да би „[...] са те највеће, соколске осматрачнице,
као велики вођ народа, могли видјети, сазнати и осјетити гдје су снаге
отаџбине угрожене.“ (Исто)
Милић је соколство и село поредио са две планине. Соколство је већа
планина од села „[...] али село је животна школа највећа. Јер соколство, као и
појединци, не уче се од оних бољих по знању и имању, већ од јачих и
свјетлијих по духу и моралу.“ (Исто)
Са те три мисли водиље соколи су кренули у село, на самопрегоран
рад, а ради развоја и унапређења села и сељака у духовном, културном,
просветном, моралном, привредном, здравственом и другом погледу.
Соколи су радећи у селима и руководећи се напред изнесеним
ставовима имали велике користи: добијали су више од села него што су му
давали, примали су духовно а давали материјално, себе су „[...] одушевили и
препородили“ (Исто), ослободили су се неких заблуда у које су до тада
веровали, као што је она „[...] да је материјално богатство извор људске
среће“ (Исто) и уверили су се „[...] да је сељак духовно надмоћнији од
грађанина“ (Исто), и да та његова надмоћност произилази из његових малих
потреба и простог начина мишљења. Такође су сазнали народну мудрост да
„Није сиромах ко мало има, већ онај који пуно жели“ (Исто, стр. 19) и да
сељак „[...] жели хљеба и мира“ (Исто) а грађанин „[...] свега и свачег да бира.“
(Исто) Према Милићу, соколство је у селу налазило „[...] животворни извор за
црпљење најчудеснијих духовних снага.“ (Исто)
Милић је сматрао да је село темељ за успешан развој соколства. Он је
сеоско соколство поредио са чистим, свежим и лековитим извором, док је за
соколство у граду говорио да је оно, „[...] градом градујући, много изгубило
од своје расности, као што вода љековитост своју губи отицањем од извора“
(Исто). Село је, по његовим речима, било „[...] највећа животна школа
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трпљења и мудрости“ (Исто, стр. 6) и „[...] ковачница активног живљења и
темељ на којем стоји живот нације“ (Исто, стр. 6-7).
Према Милићу, соколство је тек по уласку у село добило „[...] прави
значај и име достојно народне историје“ (Милић 1934а, стр. 6) и „[...] дошло
на огњиште предака, откуда је некад ударом голготских страдања, соколска
мисао нашла своје рођење и животни облик, као удар искру у камену.“ (Исто)
Соколи су, улазећи у села, били свесни историјске одговорности и због
тога су они на себе примили „[...] најтежу и најделикатнију дужност народну“
(Исто) коју до тада „[...] ни једна организација није смела, нити могла
примити, због своје замашности.“ (Исто)
По уласку сокола у село, и радом на начина како је напред изнесено,
они су, по Милићевим речима, почели да зидају велику и чврсту соколску
зграду и народну будућност „[...] на најтврђем стенцу камену, зграде коју
неће моћи угрозити ни најстрашнија бура ни ма какви вањски потреси.“
(Милић, 1935а, стр. 21)
Милићеве мисли о соколском васпитању, домаћину и жени
Руководећи се мудром народном мишљу: „Што дом задоји, то живот
одгоји“ (Исто, стр. 20), Милић је стално истицао да сељакова кућа и његова
традиција имају најважнију и одлучујућу улогу у васпитању деце, те самим
тим и у васпитању соколова. Говорио је „[...] да будно око очево и меко срце
мајчино дијете одгаја, а школа га учи знању као мајстор занату“, (Исто) да је
знање боље од имања, али и да је „[...] све знање најопаснији вучји зуб за
људски род ако под њим не куца соколско срце племенито“, (Исто) да су
сељакова кућа и породица „[...] највећа школа за стицање општих животних
снага и основних врлина“ (Исто) и да су само они способни да васпитавају и
„[...] одгоје чврсте карактере, радне синове и кћери заносне.“ (Исто)
Домаћин у сељачкој породици има највећи ауторитет, он је глава куће,
њен највећи васпитач, „[...] по традицији и расном обичају највећа светост у
породици“, (Исто) да све види, све „[...] опомиње, савјетује, кара, а некад и
кажњава, јер зна ако у клици злу навику дјеце не искоријени, залуд су
касније сви напори у школи“ (Исто) и знао је да ако кућа и породица дете
„[...] не одгоји и соколским духом не задоји, залуд су напори свију школа и
даљих образовања.“ (Исто)
Према њему, жена је у породици била највећи радник „[...] и будни
чувар породичних и вјерских традиција“ (Исто, стр. 21) и после домаћина
заузимала је најважније место „[...] достојно највећег поштовања, јер је она
својом радиношћу и знањем, равна историјским народним кнегињама и
краљицама, које су обављале све домаће послове без слуга и слушкиња.“
(Исто)
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За соколе су, према Милићу, сељачка кућа, домаћин и породица у којој
је њен морал био заснован на три врлине: „Вјери у Бога, истрајном раду и
маленим потребама“, (Исто) били камен темељац на коме су отпочели свој
рад у селу, који је, поред осталог био и „[...] проткан витешким народним
играма, које је сеоска омладина вијековима његовала.“ (Исто)
Његова напред изнесена соколска идеологија, а нарочито она која се
тицала рада на селу, сврстава га, поред др Лазе Поповића, међу најзначајније
теоретичаре српског и југословенског соколства.
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ОЛИМПИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ У СРБИЈИ
Виолета Шиљак1, Ивана Парчина1, Александра Перовић1
1

Факултет за менаџмент у спорту, Београд

Виолета Шиљак, Ивана Парчина, Александра Перовић

Сажетак: Корени идеје олимпијског образовања се назиру још у
размишљањима барона Пјера де Кубертена. Мотив за обнављање
Олимпијских идеја је нашао у чињеници да је старогрчко друштво велику
пажњу поклањало образовању омладине и то у сваком погледу. У
Међународном олимпијском комитету, посебна Комисија која се бави
олимпијским образовањем усмерена је у два правца: на истраживања о
Олимпизму (академски свет) и подучавање кроз олимпизам (деца,
адолосценти и спортисти). У Србији систем школских такмичења има
традицију дугу 35 година, која се спроводи под називом „Олимпијске
спортске игре ученика Републике Србије“. У циљу афирмације олимпијских
вредности, у Србији се организују и такмичења подстакнута олимпијском
идејом. Факултети на којима се изучавају спортске науке су у оквиру свог
наставног програма укључили предмет Олимпијско образовање, у жељи да
будући млади педагози и истраживачи шире идеју олимпизма.
Кључне речи: олимпизам, образовање, Србија

УВОД
Савремене Олимпијске игре и олимпизам као покрет глобалних
размера, се држе основних начела по којима су се одржавале Свечане игре у
Олимпији (античке олимпијске игре). Међутим, савремено доба уз сву
технологију (тренажну, фармаколошку, комуникациону, технолошку и др.)
осим што решава постојеће, доноси и неке нове проблеме. Основни
олимпијски принципи се заборављају у трци за новим рекордима, где се не
бирају средства за њихово остварење, што свакако доводи до
дехуманизације спорта. Познати олимпијски слоган “Важно је учествовати, а
не победити”, често пута је био злоупотребљаван, те би га требало
примењивати, а не само испразно цитирати. Из тих разлога за све људе, а
посебно за децу и омладину значајно је да стекну основна знања о
Олимпијским играма, односно о олимпијском покрету уопште и да прихвате
основне принципе олимпизма и понашају се у складу са њима.
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Васпитну улогу античких олимпијских игара је у свом делу
“Рехабилитација тела” истакао Владика Николај Велимировић: “Олимпијске
игре означавале су највеће празнике тела, и по тим празницима рачунато је
чак и време код Грка. Цео културни живот грчког народа усредоточавао се у
овим играма. Успомена на прошле игре и њене јунаке одушевљавала је
омладину, припрема пак за победу на идућим играма исцрпљивала је главни
део њенога васпитања. Однеговати здраво тело и развити здрав дух у њему,
то је био циљ васпитања како у Шпарти тако и у Атини1”.
Међународни олимпијски комитет настоји да подстакне развој спорта.
Сарађује са другим спортским организацијама у циљу поставке спорта у
службу човечанства. Кроз велики број својих комисија и пројеката остварује
начела и принципе олимпизма који су у складу са Олимпијском повељом.
Историјски развој
Корени идеје олимпијског образовања се назиру још у размишљањима
барона Пјера де Кубертена. Он је пре свега сматрао себе педагогом. Мотив за
обнављање Олимпијских идеја је нашао у чињеници да је старогрчко
друштво велику пажњу поклањало образовању омладине и то у сваком
погледу. Агонистика2 и гимнастика су донеле идеал калокагатије, тј.
хармонију лепо изграђеног тела и духовног богатства, па је остваривањем
тог идеала био створен телесно јак и крепак народ здравог духа. Сматрао је
да спорт треба да представља део образовања сваке младе особе, на исти
начин као наука, књижевност и уметност. Његов циљ је био да се понуди
усклађено образовање и за тело и за дух, као што су то стари Грци имали.
Олимпијске игре су омогућиле Кубертену да његова педагошка (образовна)
замисао буде видљива широм света и да постигне циљ. Са Играма та замисао
је могла постати трајна и независна од одржавања самих Игара. Данас
Олимпијски Покрет подржава Кубертенове принципе. Образовање кроз
Олимпизам је стога универзално, и суштински засновано на основним
људским вредностима.
Олимпијско образовање у свету
Обзиром на чињеницу да се временом олимпијски покрет суочавао са
све већим одступањима од основних олимпијских идеала, током протеклих
сто година одржавања модерних олимпијских игара, приликом прославе 100
година модерног олимпијског покрета и обележавања 100 година од

1

Владика Н. Велимировић (2000). Рехабилитација тела, стр.52.

2

Агонистика је код старих Грка, подразумевала нагон за надметањем у свим областима.
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доношења одлуке о обнављању Олимпијских игара донета је одлука да се
посвети већа пажња олимпијском васпитању и образовању.
Идеја о враћању олимпијским идеалима и вредностима које су
занемарене је потекла из Грчке. Председник грчког олимпијског комитета,
Антонио Зикас, је новембра 1995. године, на Седници Европских
олимпијских комитета у Атини изложио идеју о олимпијском васпитању и
образовању. На прослави 100-годишњице Олимпијских игара, која је
одржана 6. априла 1996. године на Панатенаикон стадиону, је рекао:
„Олимпијске игре које се одржавају сваке 4 године, признате су у целом
свету и приближавају визију мирне коегзистенције између свих људи света.
Стога посветимо други век одржавања Игара, деци и едукацији о Олимпизму
и спорту. Хајде да уградимо у закон да се важне поруке Олимпизма и
истинског спорта подучавају од обданишта ако је то могуће и да те поруке
приме деца широм целог света. Пошаљимо са овог тла у свитање новога века
најсрдачније поздраве љубави деци, звездама света3“.
Планирање међународне иницијативе за олимпијско образовање је
почело 1996. г. током I прелиминарне светске конференције одржане на
простору Међународне Олимпијске Академије у древној Олимпији. Током
две касније конференције (једна у Науси и једна у Калаврити)
организованих 1997. и 1998. године, едукатори и педагози олимпизма и
спорта су формулисали следеће ставове у вези са олимпијским образовањем:
Верујемо да интегрисање олимпијских идеала у систем образовања
представља ефикасан педагошки метод који ће млади учесници
радо прихватити.
Сматрамо да је олимпијско образовање важна компонента
светског образовања и да подстиче људску жељу да заживи у свету
испуњеном миром.
Разумемо да је олимпијско образовање део општег образовања, које
задовољава потребе школског система помоћу потенцијала који
носи спорт у складу са вредностима олимпизма и хуманизма.
Олимпијске игре, физичке активности и спорт када су усклађене са
темељима философије олимпизма су интегрални а не једини
елемент олимпијског образовања4.
Активности програма олимпијског образовања теже да:

3

Binder. D. (2000): str. 32.

4

Оп.цит. стр.34
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Обогате људску личност кроз физичку активност и спорт, који су
повезани са културом и подразумева се да траје кроз цео живот.
Развију осећај људске солидарности толеранције и узајамног
поштовања који се повезују са фер плејем
Подстакну мир узајамно разумевање, поштовање различитих
култура, заштиту околине основне људске вредности и обзире у
складу са регионалним и националним потребама.
Подстакне тежњу ка највишим постигнућима у складу са основним
олимпијским идеалима.
Развије осећај за континуитет и трајање људске цивилизације
истраживањем древне и модерне олимпијске историје.
Ови основни циљеви подстичу програм физичког образовања,
здравља и животних вештина у већини образовних система у свету. Процес
међународног вредновања претходио је објави издатог материјала
потврдивши да ће активности бити корисне у учионицама на свим
континентимау свету.
Од тада уз помоћ многих људи из целог света, укључујући МОК и
UNESCO, ФОСЕ5 је започео задатак приближавања важних друштвених
порука философије олимпизма деци у школама. Пројекат је започет у Грчкој
изласком свог првог приручника, а настављен је са наставницима и ђацима
широм света. ФОСЕ је свастан чињенице да је немогуће једним приручником
задовољити потребе свих школа у свету са различитим образовним
системима, и њиховим различитим културама. Направљен је дугорочан
стратешки план за спровођење ове идеје, који може потрајати цео XXI век.
ФОСЕ са својим сарадницима верује да свуда у свету постоје људи који желе
да помогну да следеће генерација направи промене у свом животу и
понашању. Имају велику потребу да науче и да подуче „како да мирно
живимо једни са другима. Верујемо да млади људи могу бити подстакнути да
живе мирније, помажу пријатељима, побољшају своје заједнице и брину о
свом окружењу“6. ФОСЕ верује да ће подстицајне образовне активности
помоћи деци да развију добар карактер.
Успех пројекта зависи од наставничке ангажованости, маште,
сензибилитета, где ће кроз активности у овом материјалу деца бити
охрабрена да учествују и да буду активни на дискретан и подстицајан начин.
„Овај материјал је резултат напора да се визија учини универзалном

5

FOSE – Foundation of Olympic and Sport Education – Фондација за олимпијско и спортско
образовање.
6

Изјава Антониоса Зикаса по формирању ФОСЕ. Binder. D. (2000): str. 33.
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независно од финансијских, политичких, религиозних или образовних разлика
сваке земље. Боримо се да нађемо методе кроз које ће деца моћи да развију
свој урођени дар за оптимизам, достојанство, толеранцију, љубав према
животу и потпуну способност да жртвују себе за друго људско биће.
Поштовање људских права антирасизам, концепт фер плеја, љубави према
спорту и допринос заједници су сви концепти који се могу и који треба да буду
промовисани и неговани од најранијег узраста“7.
Материјал је замишљен да пружи важну информацију о историји
Олимпијских игара као и стратегију да се начини мешавина друштвених
вредности, дух олимпизма, са оним урођеним даровима које деца имају,
омогућавајући им да одрасту са осећањем самопоштовања и интегритета.
Могу се наћи приче и анегдоте из свих делова света. У покушају да се дође до
све деце света упућени су пилот материјали на сваки континент и добијене
су значајне реакције и сјајни предлози.
ФОСЕ очекује сарадњу са Министарствима образовања у другим
деловима света како би обезбедио висок ниво превода овог међународног
приручника за наставнике, који је штампан на енглеском језику, због
примене у школама. Низ смерница биће обезбеђен оним организацијама које
желе да направе превод ове књиге за школе у њиховим земљама.
Олимпијско образовање у МОК
У Међународном олимпијском комитету, посебна Комисија која се
бави олимпијским образовањем усмерена је у два правца: на истраживања о
Олимпизму (академски свет) и подучавање кроз олимпизам (деца,
адолосценти и спортисти).
Академски програми
Омладински програми
Центар за олимпијске студије (OSC) који је основао МОК, смештен је у
Олимпијском музеју у Лозани, како би сачувао и ширио колективно сећање
на Олимпијски покрет и координисао и унапређивао истраживање,
подучавање и публикације везане за олимпизам. ОСЦ представља један од
највећих центара који пружа писане, визуелне и аудио информације о
Олимпијском покрету и Играма. Задатак Центра за олимпијске студије је да
публици учини доступним збирке олимпијског наслеђа о којима се води
рачуна у 5 од његових 7 сектора.
Писана документа и аудиовизуелни материјал су у надлежности
следећих служби:

7

Оп. цит. стр.33.
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историјски архив МОК-а,
библиотека,
информативни центар,
слике и звук,
фотографски одсек.
Поред тога, циљ Центра за олимпијске студије је да промовише
истраживања у олимпизму и то путем:
програмских стипендија
документа за on line истраживања
Такође, подстиче и шири академске активности повезане са
олимпизмом:
конференције и симпозијуме,
разноврсне програмеи сарадње,
трага за начином да развије и олакша контакте и размену
између истраживача и институција које раде на олимпизму.
Олимпијски музеј има посебно место за своје младе посетиоце.
Специјални програми који подстичу откривање олимпизма и Игара
организују се да би испунили очекивања деце, адолесцената, школских и
других група младих људи. То подразумева едукативне тематске обиласке
како сталних тако и изложби које се смењују, активности и откривања,
образовне материјале и др.
Олимпијске вредности
Олимпијске вредности представљају основу Олимпијског покрета.
Налазе се у свакој акцији и одлуци, а одрживост тих вредности је одиграла
значајну улогу у дугорочном успеху Олимпијског покрета. Три основне
вредности олимпијског покрета су изврсност, пријатељство и поштовање.
Изврсност означава пружање максималних способности у изабраној
професији. Не односи се само на победу, већ и на учествовање и
напредовање ради остваривања личних циљева у свакодневном животу
комбинујући снажно тело, ум и вољу.
Пријатељство подстиче на разматрање спорта као средства за
међусобно разумевање између појединаца и људи из целог света.
Олимпијске игре инспиришу људе да напорима превазиђу политичке,
економске, полне, расне или верске разлике и успоставе пријатељства
упркос тим разликама.
Поштовање обухвата: поштовање које имамо за себе, нечије тело, за
друге, за правила и прописе, као и за спорт и околину. У вези са спортом,
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односи се на поштовање фер-плеја и борбу против допинга и било ког
другог неетичког понашања.
Ове вредности се јављају у шест примарних области интересовања
Олимпијског покрета:
Спорт за све,
Развој кроз спорт,
Образовање кроз спорт,
Жене и спорт,
Мир кроз спорт и
Спорт и околина.
Олимпијско васпитање и образовање у Србији
И поред тога што је олимпијски дух негован у оквиру претходно
наведеног система спортских такмичења ученика, основни циљеви нису
били испуњени у потпуности. Након иницијативе која је потекла из Грчке,
1996. године и узимајући у обзир донете закључке са три конференције
експерата у вези са циљевима, динамиком увођења и средствима увођења
олимпијског и васпитања и образовања у школе, дошло је до одређених
промена у систему спортских такмичења код нас. У Међународном
олимпијском комитету, посебна Комисија која се бави олимпијским
образовањем усмерена је у два правца: на истраживања о Олимпизму
(академски свет) и подучавање кроз олимпизам (деца, адолосценти и
спортисти).
Подршка Југословенског олимпијског комитета се огледа у донетим
одлукама фебруара 1997. године, које се односе на наставак организовања
Олимпијских спортских игара школске омладине Србије и покретање
иницијативе за организовање Спортских игара ученика Балканских земаља.
Претходно установљеним системом спортских такмичења су
реализовани делови новог програма. Стечена искуства могу помоћи у даљем
спровођењу програма, и тиме се укључити у светски Олимпијски покрет.
Савез за школски спорт и олимпијско васпитање је имао задатак да
непосредно сарађује са југословенски олимпијским комитетом у вези
реализације програма олимпијског васпитања, да се повеже са Unesco-ом,
одељењем за развој спорта у школама и да се повеже са Међународним
савезом за школски спорт.
Олимпијске спортске игре ученика Републике Србије
Школска такмичења поред радости због учествовања у њима, ученике
стимулишу за систематско вежбање, доприносе зближавању младих и
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развијају фер плеј односе. Школска такмичења имају васпитну и образовну
улогу. На слици 1 приказан је изглед спортске књижице.
Систем школских такмичења у Србији који има
традицију дугу 40 година, се спроводи под називом
„Школске Олимпијске игре Србије“. Такмичења се
одржавају под покровитељством Владе Републике
Србије, Министарства просвете и спорта као и Управе
за спорт.
Олимпијске спортске игре представљају стални
систем спортских такмичења која се организују за
ученике и ученице основних и средњих школа и то у
12 спортских грана:

Сл. 1 - Спортска књижица

1

пливање,

7

рукомет,

2

стрељаштво,

8

мали фудбал,

3

стони тенис,

9

ритмика,

4

гимнастика,

10 смучање,

5

одбојка,

11 атлетика и

6

кошарка,

12 пролећни крос РТС.

Сваке четврте године се организују „Школске Олимпијске игре
Србије“. До сада је одржано IX Олимпијских игара и то:
I – Крагујевац (1980),
II – Крушевац (1984),
III – Београд (1988),
IV – Аранђеловац (1992),
V – нису одржане,
VI – Зрењанин (2000) ,
VII – Зајечар (2004),
VIII – Ниш (2008) и
IX – Сремска Митровица (2012).
На сл. 2 је приказан плакат за VII школске олимпијске игре Србије, које
су се одржале у Зајечару 2004. године. У левом горњем углу плаката се може
уочити лого Савеза за школски спорт и олимпијско васпитање Србије.

80

Зборник радова 2013

Зимске олимпијске игре ученике су се до
сада увек одржавале на Копаонику, са изузетком
1992. године, када су биле одржане на Брезовици.
Такмичењима руководи и организује их
Савез за школски спорт и олимпијско
васпитање Србије. Савез за школски спорт и
олимпијско васпитање Србије доноси и реализује
програме развоја школског спорта, негује и
поштује спортски дух и спортски морал, ради на
ширењу олимпијске идеје и духа олимпизма. На
њиховом спровођењу значајна је улога професора
физичког васпитања који су са својим
Сл. 2- Плакат за Игре у
ученицима директно укључени у систем
Зајечару
такмичења. Број ученика и ученица у једној
школској години на свим нивоима достиже број од 350 000 учесника.
У Савезу су формиране следеће комисије:
Такмичарска комисија,
Дисциплинска комисија,
Комисија за информисање и
Комисија за маркетинг и пропаганду.
Систем такмичења је подељен у пет нивоа:
школско (међуодељенско),
општинско,
међуопштинско (окружно – градско, сл. 3),
међуокружно (регионално, сл. 4) и
републичко.

Сл. 3- Диплома са Окружног такмичења

Сл. 4- Диплома са регионалног такмичења
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Правилник о организацији школских такмичења се састоји од општих
и специфичних одредби. Право учешћа на такмичењима имају сви редовни
ученици и ученице основних и средњих школа (сл. 5). У зависности од
спортске гране могу бити подељени у две до пет узрасних категорија.
Управни одбор Савеза доноси календар спортских такмичења за сваку
школску годину у септембру месецу и динамика такмичења мора бити
испоштована. Овај систем школских спортских такмичења представља скуп
више самосталних спортских такмичења која се одвијају независно једна од
других, а у складу са утврђеним календаром такмичења за дату школску
годину.

Сл. 5 - Фотографија са квалификационих такмичења за Светско школско
првенство у одбојци, 2011-2012. године.

За први степен такмичења који се спроводи унутар школа термин
одређују школе према општинском календару, а најмање недељу дана пре
општинског. Други степен чине такмичења у оквиру општине која се
руководе према календару окружних такмичења. Трећи степен чине
такмичења у оквиру округа, а четврти степен између округа. Пети степен
такмичења чине републичка првенства. Ради прецизног спровођења
такмичења на вишим нивоима тачно су наведени сви окрузи и региони у
Републици Србији.
Правилником о организацији спортских такмичења дефинисан је
начин пријављивања за такмичење, здравствена заштита такмичара, одећа
и обућа такмичара, обавезе организатора такмичења, обавезе судија и
делегата, начин решавања спорова и жалби, начин финансирања такмичења
и информације о такмичењима. За сваки спорт су дате пропозиције
такмичења.
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Програм „Малих олимпијских игара“ представља забавни полигон за
ученике и ученице првих разреда основних школа, полигон спретности за
ученике и ученице других разреда основних школа и полигон спретности за
ученике и ученице трећих разреда основних школа.
За гимнастику су утврђени обавезни састави за сваку справу за
ученике и ученице по категоријама као и правилник за оцењивање истих.
Савез је утврдио такође и Правилник о признањима школама, екипама
и појединцима за успехе постигнуте на Олимпијским спортским играма
ученика Србије као и дисциплински правилник.
Оваква организација и систем школских такмичења пружају подстицај
за развој масовног спорта међу младима као и могућност развијања и
исказивања индивидуалних или екипних спортских потенцијала код
школске омладине.
Међутим, и поред великог ентузијазма професора физичког
васпитања и спортских радника укључених у спровођење ове
манифестације, школски спорт нема пажњу у мери која му је неопходна, те
се и учесници и организатори суочавају са великим проблемима током
одвијања такмичења на свим нивоима. Ова тврдња за последицу има
негативне квантитативне резултате истраживања спроведеног 2005.
године, са матурантима у Србији1.
Резултати истраживања су показали да је присутна изузетно велика
неинформисаност матураната о Школским Олимпијским играма Србије.
Претпо-ставка је да је такво стање настало као последица недовољног знања
или неадекватног приступа, што указује на потребу да се у наставни план за
физичко васпитање укључи едукација ученика која ће имати теоријски
приступ, затим да се повећа фонд часова, или да се уведе предмет
Олимпијско васпитање и образовање, као што је то остварено у многим
земљама уз иницијативу и подршку МОК-а и ФОСЕ.
Мини Олимпијске игре Факултета за менаџмент у спорту
Циљ ове спортске манифестације је био да се путем спортских
надметања реализује програм развоја школског спорта, негује и поштује
спортски дух и спортски морал, ради на ширењу олимпијске идеје и духа
олимпизма. Организација оваквог спортског догађаја пружа подстицај за
развој масовног спорта међу младима као и могућност развијања и

1

В. Шиљак (2005): Утврђивање гносеолошких вредности ученика о олимпијским спортским
играма школске омладине Србије, I Међународна конференција „Менаџмент у спорту“.
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исказивања индивидуалних или екипних спортских потенцијала код
школске омладине.
Мини Олимпијске игре су одржане 2004. године поводом одржавања
летњих Олимпијских игара у Атини у Земуну и 2008. године, поводом
одржавања летњих Олимпијских игара у Пекингу. Како дух Олимпијских
игара треба неговати је приказан кроз програм спортског догађаја „Мини
Олимпијске игре 2008.“ који је био осмишљен тако да се одржавањем прес
конференције на Факултету за менаџмент у спорту и одвијањем спортских
такмичења на „Ади Циганлији“ укаже на значај ширења олимпијских идеја.
Програм такмичења је повезивао прошлост и садашњост. Такмичења у
атлетским дисциплинама су се одвијала на начин како су то радиле античке
атлете, док су турнир у фудбалу, кошарци и веслачка регата симболизовали
модерне Олимпијске игре

ЗАКЉУЧАК
XXVIII векова од првих Олимпијских игара у античкој Грчкој нас
обавезују да их достојно обележимо одајући дужно поштовање свима онима
који су започели и својим радом допринели њиховом развоју. Брзим
развојем политичких, економских, социјалних, културних и других услова
Олимпијске игре су данас постале једна од најзначајнијих појава савремене
физичке културе и важан фактор у развоју сваког друштва. Спортска
такмичења поред радости због учествовања у њима, учеснике стимулишу за
систематско вежбање, доприносе зближавању младих и развијају фер плеј
односе. Као таква имају васпитну и образовну улогу. Стога се указује
потреба свеобухватног сагледавања даљег развоја, путем олимпијског
васпитања и образовања.
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У
КОНТЕКСТУ ДРУШТВЕНИХ И ИСТОРИЈСКИХ
ПРОМЕНА У СРБИЈИ1
Ивана Милановић, Снежана Радисављевић Јанић, Драгољуб Вишњић
Факултет спорта и физичког васпитања универзитета у Београду
Ивана Милановић, Снежана Радисављевић Јанић, Драгољуб Вишњић

УВОД
Образовна проблематика је још од времена Платона била део многих
филозофских и политичких учења будући да је већ од најстаријих времена
образовање било једна од кључних друштвених институција неопходних за
целовито реализовање духовних могућности човека (Узелац, 2012). Дуго
времена се воде расправе у којима постоје различита схватања о самом
процесу образовања и какво би оно требало да буде. Од
традиционалистичког сагледавања образовања до либералистичког и
хуманистичког схватања, образовање као феномен поприма потпуно
другачији циљ и задатке, а у новије време се према неким схватањима, чак
доводи у питање сврсисходност и постојањe образовања. У складу са тим,
Узелац (2012) указује на кризу система образовања, која је по њему израз
једне шире кризе, кризе духовне ситуације нашег времена, док тешкоће у
одређивању циљева и задатака образовања представљају само последицу
преиспитивања целокупног система вредности савремене научно-техничке
цивилизације која залази у једну посве нову фазу којом доминирају
дигиталне технологије. Сагледавајући физичко васпитање као део
образовања, може се закључити, да оно само по себи никада није
представљало неки издвојен ентитет који се могао сагледавати независно
од конкретних друштвено-историјских околности. Физичко васпитање,

1

Чланак представља резултат рада на пројектима “Унапређивање квалитета и доступности
образовања у процесима модернизације Србије“, број 47008 (2011-2014) и „Ефекти
примењене физичке активности на локомоторни, метаболички, психо-социјални и васпитни
статус популације Републике Србије“ бр. III47015 (2011-2014), чију реализацију финансира
Министарствo просвете и науке Републике Србије.
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његов циљ и задаци су увек били одређени и зависили су од општих
принципа у образовању, како у ширем друштвеном контексту, тако и у ужем
контексту државног и друштвеног уређења једне земље, одређени
опредељењима и одредбама из најопштијих друштвених докумената какви
су устав и закони о образовању и васпитању. У зависности од схватања
образовања у различитим временским, историјским и друштвеним
приликама, како у свету, тако и у Србији, статус физичког васпитања, као и
његова вредност у образовном смислу били су стално преиспитивани.
Циљ овог рада је да анализира развој циља и задатака физичког
васпитања у различитим историјским периодима у Србији, као и да се у
оквиру ширег друштвеног контекста преиспита њихова сврсисходност и
практична остваривост.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ КАО ДЕО ОБРАЗОВАЊА У
КОНТЕКСТУ ДРУШТВЕНИХ ПРОМЕНА
2

У свим друштвеним заједницама образовање је имало важну улогу, па
тако и његова пракса није могла остати ван мисаоних интереса теоретичара
разних профила, као што су педагози, социолози и филозофи. Постоје
различита схватања о потреби образовања и његовим циљевима које износе
следбеници више или мање различитих педагошких, социолошких и
филозофских концепција. Тако на пример, традиционално (или другачије
функционалистичко) схватање образовања у најкраћим цртама налаже да
децу и младе треба васпитавати и образовати према одређеној традицији и
начину живота заједнице која их одгаја и која им пружа окружење за њихов
морални и духовни развој. Према овом схватању традиција се одржава
контролом својих чланова путем образовања. Са друге стране, према
либералној теорији, образовање би требало да буде по избору појединца, у
духу развоја индивидуално аутономног детета, односно оно треба да буде
усмерено ка индивидуалном развоју рационалности и стварању тзв.
„рационалног ума“ (Barorow, 1981). Руски филозоф Венцел, критикујући
управо традиционално схватање образовања, полази од тога да

2

„Премда се често синонимно користе термини образовање и васпитање, а што је у античко
време било нормална појава, међу њима осећамо јасну разлику већ и у свакодневној
употреби тих појмова, будући да неко може бити васпитан, а необразован, као и образован,
а неваспитан. Док је васпитање првенствено везано за човеково понашање и начин
опхођења у људској заједници и има пре свега интерсубјективни карактер, дотле се
образовање, које везује за степен знања и поседовања знања о свету унутар света живота у
који је сваки субјект зароњен својим бићем.“ (Узелац, М., Филозофија образовања 1 –
Филозофске основе савремених педагошких теорија, (Електронски извор), Висока струковна
школа за образовање васпитача, Вршац, 2012, стр. 32 -33.
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општеприхваћено васпитање гуши психичку активност и вољу детета, што
за непосредну последицу има конзервативне, мало за шта способне људе,
неспособне за доношење самосталних одлука. Зато, према Венцелу, главни
циљ образовања и васпитања није формирање детета по одређеном моделу,
већ развој његових индивидуалних способности, а основа таквог типа
васпитања треба да буде „слободни стваралачки производни рад“ (Венцел,
према Узелцу, 2012). У новије време појављују се и неки нови правци, као
што je антипедагошко схватање образовања. Представници антипедагогије
сматрају да је друштво у којем данас живимо сасвим другачије од
претходног, да је у међувремену дошло до радикалног прелома и раскида са
свим прошлим и традиционалним вредностима и циљевима. Према њима
савремено друштво је лишено било каквих општеважећих вредности
културе, тако да педагози немају право да више указују на општеважеће
циљеве и вредности, док образовање и васпитање губе не само свој ранији,
него и сваки принципијелни смисао (Узелац, 2012). На жалост, може се
закључити да је дошло до момента када више није актуелно формирање
хармоничне личности, човека који би живео у максималном сагласју са
космосом и својом непосредном околином. Данас се, сви задовољавају тиме
да човека образују (односно, прилагоде) за живот у новом техничкокибернетичком друштву које првенствено одређују материјални и
прагматички интереси (Узелац, 2012).
Као што је наведено у уводу овога рада, сагледавајући физичко
васпитање као део образовања, а имајући у виду да је данашње образовање
према филозофима образовања и педагозима у кризи, може се закључити да
је и физичко васпитање као део целокупног образовања у кризи. Осим тога,
мора се напоменути да је процес развоја физичког васпитања кроз одређене
временске епохе био веома трновит и у директној вези са схватањима
образовања у одређеним временским периодима који му баш и нису били
наклоњени. Током дуге историје педагогије биле су постављене многобројне
хипотезе о вредностима физичког васпитања на плану општег образовања и
васпитања деце и младих. Изузев античког периода, у коме је телесно
вежбање било незаобилазни део образовања, кроз касније временске
периоде физичко васпитање је морало константно да доказује своју
вредност у смислу образовања једне индивидуе. Тако, у временима у којима
је више било заступљено традиционално схватање образовања, вредност
физичког васпитања је сагледавана као припрема младих за одбрану
отаџбине (у 19. веку) или као саставни део „система општенародне одбране
и друштвене самозаштите“ (у доба комунизма у 20. веку). Физичко
васпитање је било оспоравано и од одређених педагога у време неких
либералнијих схватања образовања који су у то време тврдили да је то само
вештина или „практично знање“, које не доприноси у многоме развијању
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„рационалног ума“, а који је по њима био један од циљева образовања
(МcNamee, 1998).
Данас би се могло рећи да је добар део хипотеза о вредности физичког
васпитања потврђен, било животним искуством, било научним
проучавањима у току двадесетог века (Матић и сар., 1982). У многобројним
радовима потврђене су интелектуална, етичка, естетска, економска,
хедонистичка и здравствена вредност физичког васпитања, и то се више не
доводи у сумњу (МcNamee, 1998). Међутим, и поред данашњег знања о
вредностима физичког васпитања као незаобилазног дела образовања деце
и младих, на жалост мора се констатовати да и даље постоји проблем
квалитетне реализације, као и проблем статуса физичког васпитања у
образовним система како у свету, тако и у Србији. У прилог томе, може се
навести да, без обзира на признати значај предмета, у већини земаља у свету
број часова стално опада, као и да постоје одређени финансијски проблеми у
спровођењу наставе, што утиче на квалитет и начин реализације наставних
планова и програма (Хардман, 2008).
С обзиром да је циљ овога рада да се анализира развој циља и задатака
физичког васпитања у различитим историјским периодима у Србији, као и
да се у оквиру ширег друштвеног контекста преиспита њихова
сврсисходност и практична примењивост, неопходно је да се крене
хронолошким редом од појаве првих облика физичког васпитања у 19. веку
па до данашњих дана.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ КРАЈЕМ XIX ВЕКА
Деветнаести век је за Србију био век устанака, ратова и буна, век
националног ослобођења и стварања темеља модерне српске државе, век
изграђивања државних институција, одвајања од турског материјалног и
духовног наслеђа, век делимичне модернизације друштва и образовања на
европским узорима и век рађања и успостављања политичког живота. У
овако сложеним условима, крајем XIX века појављују се прва разматрања о
физичком вежбању и потреби физичког васпитања у школама, па тако у
уводном делу своје књиге Физичко васпитавање и његове реформе, професор
Стојковић образлажући потребу за „физичким васпитањем истиче „говорити
у опште о физичкоме васпитавању код нас, мислимо да је не само корисно,
него и преко потребно. Телесни развитак и здравље у школи и народу
толике су важности, да би питања о њима требала да су непрестано на
дневноме реду. Ово тим пре, што нам наши најпозванији фактори, лекари и
хигијеничари, већ дужега времена потврђују немио појав: да је стање
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здравља у народу све горе, да физички развитак нагло опада – не само по
3
варошима, него и по селима.“
За извођење одређене анализе у односу на формулације циља и
задатака физичког васпитања из овог периода, неопходно је сагледати
развој првих облика физичког васпитања у Србији у XIX веку.
Почетке физичког васпитања у школама Србије, са ознакама
предвојничке обуке, налазимо већ на почетку деветнаестог века у Великој
школи у Београду и у првој војној школи у Пожаревцу (Родић, 2002). На
таласу европског покрета телеснога васпитања Законом о уређењу основних
школа из 1863. уводи се у ондашње гимназије обавезни школски предмет –
Гимнастика (Стојковић, 1897). Међутим, према Стојковићу, услед
недовољно обучених наставника за овај предмет, без адекватних
вежбаоница и гимнастичких сала, као и без схватања шта се овим предметом
жели постићи у смислу образовања, није било добрих резултата и тадашња
Гимнастика није била добро прихваћена (Стојковић, 1897). Србија је током
наредних година била обузета ратовима, и тек 1871. године у Србији се
Гимнастика уводи као обавезан предмет у основне школе. Заснивала се на
најраспрострањенијем немачком гимнастичком систему, а од 1882. године,
она се у гимназијама спаја са војним вежбама и предмет добија назив
Гимнастика и војно вежбање. Према овој настави, која је претеча данашњег
физичког васпитања, а која је за циљ имала припрему тадашњих момака за
војску и која се налазила и у војном закону, аутор, као и многи његови
савременици, имају негативан однос и указују на неумесност оваквог
физичког васпитавања младих, које је у крајњем било штетно и за војно
образовање, тако да је врло брзо укинуто у школама Србије. Ипак, мора се
нагласити, да се и поред свих недостатака такве наставе, она врло ревносно
спроводила у школама широм Србије јер је то било у интересу тадашње
државе.
Наредни период који представља једну од светлих тачка у развоју
физичког васпитања у XIX веку је од 1891. године, када се јавља нов покрет у
корист напреднијег физичког васпитавања школске омладине. Тада се, по
први пут почиње јасно „поимати“ задатак телеснога вежбања и приступа се
„природној гимнастици, основаној на захтевима физиологије и хигијене“, а
појављује се и по први пут и циљ предмета који гласи:

3

Стојковић, Ј., Физичко васпитавање и његове реформе, Накладом књижаре В. Валожића,
Краљевска српска државна штампарија, Београд, 1897, стр. 1.
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„Циљ је Гимнастици да разноврсним кретањем снажи тело и
прибавља му потребну окретност, што има знатне здравствене и васпитне
4
вредности и што доста помаже стварању реда у школи“ .
Уколико прихватимо да је ово једна од првих дефиниција циља
физичког васпитања у школама у Србији, може се констатовати да је она
хуманистички оријентисана и да је веома напредна за то доба јер у својој
основи подсећа на важећу дефиницију циља физичког васпитања из
Програма физичког васпитања из 2004. године. Могло би се рећи да су у том
периоду уведене многе новине, које ће и много година касније остати као
постулати доброг физичког васпитања. Тако на пример, уведене су дечје
игре, хигијенска правила пре и после вежбања, а вежбање се изводило под
надзором наставника и на чистом ваздуху. Међутим, осим доброг почетка
приликом увођења овог предмета, на жалост, он се није раширио по Србији и
врло брзо је престао да се спроводи по школама (Стојковић, 1897).
У Краљевини Југославији, није се школском физичком васпитању
обраћала неопходна пажња у педагошкој теорији, а ни у школској пракси.
Гимнастика као школски предмет увршћена је у групу вештина и она је
већим делом задржала обележја из времена старе буржоаске школе све до
краја Другог светског рата. Настава се у Србији изводила по соколском
гимнастичком систему са садржајима традиционалних облика народног
телесног вежбања, словенског духа и традиције, са назнакама предвојничке
обуке (Родић, 2002). У том периоду нису били постављени нови циљеви и
задаци физичког васпитања који би захтевали анализу.

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У XX ВЕКУ
После Другог светског рата у двадесетом веку, службено је усвојено
осам планова и програма физичког васпитања за основне и средње школе и
сви они представљају, према Родићу, педагошки, образовно-васпитни
промашај јер се школа врти у зачараном кругу просветитељске педагогије
која верује да гомилањем знања извршава свој друштвени задатак. Она
физичко васпитање своди на стицање моторичких стереотипа, на стицање
вештина, на стварање мртвог фонда спортско-техничких умења и вештина
којима се ученик у животу не може или не уме да користи (Родић, 2002).

4

Стојковић, Ј., Физичко васпитавање и његове реформе, Накладом књижаре В. Валожића,
Краљевска српска државна штампарија, Београд, 1897, стр. 83.
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И поред ових прилично негативних констатација, са којима се када је у
питању целокупно физичко васпитање можемо делимично сложити, са
аспекта развоја циља и задатака физичког васпитања у овом периоду по
нама се могу издвојити два засебна периода која се у многоме разликују.
Први период је период после Другог светског рата, па све до
осамдесетих година XX века, у коме је физичко васпитање једно време
функционисало чак и без формулисаног циља, а затим су уследиле
различите формулације циља физичког васпитања које су имале заједнички,
како то Франковић наводи, „виши“ државни интерес (Франковић, 1969). У
том периоду све је било подређено оспособљавању радне снаге
становништва и војне припреме, при чему су телесна снага и поданичка
дисциплина биле главне врлине које је требало развијати у физичком
васпитању. И задаци физичког васпитања, у том периоду су, одређивани
првенствено из сфере „виших“ тј. државних интереса, док су интереси и
потребе развоја личности били у другом плану или су били занемарени
(Матић и сар., 1992). Између педесетих и седамдесетих година XX века, циљ и
задаци физичког васпитања, идеологизовани тадашњим општим
оријентацијама у образовању и васпитању, били су недовољно јасни,
предимензионирани и неоствариво далеко од могућности индивидуалног
развоја личности детета (Вишњић и сар., 2004).
Други период, по нама, почиње почетком осамдесетих година када се
захваљујући ангажовању стручњака из области физичког васпитања и
огромног уложеног напора професора Матића и његових сарадника у оквиру
истраживања под насловом „Аксиолошке и методолошке основе
ревалоризације телесног кретања-вежбања“ појављује једна од првих
дефиниција циља физичког васпитања, хуманистичкe oријентације,
окренута потребама деце и младих (коју је формулисао просветни саветник
Никола Пајић) и која гласи:

„Циљ физичког васпитања је да ученици кроз разноврсне облике
систематског вежбања и теоретског васпитања и образовања схвате смисао,
вредности и значај физичког васпитања за свој физички развој, здравље,
радну и одбрамбену способност, личну и друштвену срећу – задовољство
5
које им оно пружа“ .
За разлику од дотадашњих циљева, по први пут се у формулацији
циља физичког васпитања појављују делови који се односе на индивидуални
развој појединца, али се и даље провлаче одређени елементи усмерени ка

5

Матић, М. и сар., Аксиолошке и методолошке основе ревалоризације телесног кретањавежбања, Факултет за физичко васпитање, Београд, 1982, стр. 143.
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„вишим државним интересима“. Ипак, и поред тога ово је био велики помак
у односу на претходни период, и у том тренутку је започео незауставив
процес развоја дефиниције циља физичког васпитања. Наредних година се
као званичне дефиниције циља физичког васпитања појављују две нове
дефиниције физичког васпитања (из Плана и програма 1986. и 1990.) које су
делимично усмерене ка индивидуалном развоју детета, али даље садрже
одређене елементе који, по нама, не припадају једном конкретном, а опет
свеобухватном циљу физичког васпитања. Оне гласе:
„ Циљ васпитно-образованог рада у физичком васпитању је да се
задовољавају потребе ученика овог узраста за кретањем и да се доприноси
увећању њихове адаптивне и стваралачке способности у савременим
условима живота и рада, као и да се развија здравствена култура ученика,
неопходна ради очувања здравља.“6 и
„Циљ физичког и здравственог васпитања је задовољење потребе
ученика за кретањем, допринос повећању адаптивне и стваралачке
способности ученика у савременим условима живота и рада, развијање
здравствене културе неопходне ради очувања здравља и стварање трајне
навике да се физичко васпитање угради у свакодневни живот и културу
живљења уопште.“7
Када су у питању задаци физичког васпитања који су постојали у овом
периоду, анализом се може закључити да они нису били у складу са овако
формулисаним циљевима, да су били у одређеним деловима и даље
предимензионирани, недовољно јасни, практично тешко изводљиви, и
делимично идеолошки обојени. Уколико се пође од констатације да задаци
физичког васпитања треба да буду у функцији циља физичког васпитања, и
да ако су реално постављени, не могу бити неусклађени са циљем физичког
васпитања, онда се може закључити да тадашњи задаци физичког
васпитања нису доприносили остваривању циљева физичког васпитања.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ У XXI ВЕКУ
У контексту образовних реформи, а у складу са концептом који
промовише активан стил живота и доживотно учење, дошло је до неких
промена у наставним плановима и програмима физичког васпитања у

6

Програм физичког и здравственог васпитања за основну школу, Физичка култура, Београд,
2, 1986, стр. 153.
7

Програм физичког и здравственог васпитања за основну школу, Службени гласник РСПросветни гласник, 4, 1990, стр. 153.
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одређеним регионима Европе. Евидентне су промене и у циљу и задацима
физичког васпитања који се редефинишу у контексту много комплекснијих
исхода усмерених ка доживотном учењу, здравственом благостању,
активном начину живота, индивидуалном и социјалном развоју детета
(Хардман, 2008). Сагледавањем тренутног статуса физичког васпитања у
свету, генерално се може закључити да и поред разноликости у његовој
реализацији, физичко васпитање у различитим образовним системима
карактерише заједнички циљ. Тај циљ се може препознати у залагању за
процес физичког васпитања „од колевке па до гроба“, који доприноси
развоју појединца у смислу појма „физички образоване особе“ (Хардман,
2009). Заступање ове идеје донело је физичком васпитању, као наставном
предмету, проширену улогу и оно као такво има одређену врсту
одговорности. Та одговорност се огледа у чињеници да се садржајима овог
предмета обрађују многа савремена питања у оквиру образовног процеса са
карактеристикама које не нуди ни једно друго наставно и школско градиво
(Хардман, 2009). Настојања да се кроз наставу физичког васпитања,
подстицањем физичког развоја и усавршавањем моторичких способности,
допринесе развоју личности детета, као и да се у периоду детињства и
адолесценције формирају ставови и навике код деце, који би требало да
допринесу здравом начину живота и у одраслом добу, су опште прихваћена
и представљају један од најважнијих циљева наставе физичког васпитања у
већини развијених земаља.
Теоријски посматрано, циљ и задаци физичког васпитања у нашој
земљи, не разликују се ни у једном сегменту у односу на циљеве и задатке
наставе физичког васпитања у другим развијеним земљама у Европи и
Америци (Хардман, 2008). Важећа дефиниција циља физичког васпитања,
настала након њеног дугог периода развоја од осамдесетих година прошлог
века, третира физичко васпитање као свеобухватни процес чије су
позитивне консеквенце далекосежне. Будући да се у дефиницији јасно
истиче да је „Циљ физичког васпитања да разноврсним и систематским
моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним
подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика
(когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности,
стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних
теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада“8,
са правом се може констатовати да би пут ка остварењу овако зацртаног
циља физичког васпитања био изгледнији уколико би ученици, на прави
начин и у право време, били усмерени на развијање и усавршавање

8

“Службени гласник РС – Просветни гласник”, 10, Београд, 2004, стр. 63.
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сопствених предиспозиција. Једна од најважнијих улога у том процесу,
процесу наставе физичког васпитања, припада наставницима физичког
васпитања. Они треба да кроз оперативну конкретизацију општих задатака
физичког васпитања допринесу испуњењу циља физичког васпитања. Из
тих разлога, веома је важно правилно постављање и јасно дефинисање
задатака физичког васпитања, како би њихово реализовање било могуће у
конкретним условима свакодневне наставне праксе. По први пут у
послератној историји наставе физичког васпитања Програм физичког
васпитања за основне школе, донет 2004 , а који је почео да се примењује од
школске 2004/05. године, нуди прецизну слику о задацима физичког
васпитања. У оквиру задатака „подстицање раста, развоја и утицање на
правилно држање тела“, „развој и усавршавање моторичких способности“,
„стицање моторичких умења која су, као садржаји, утврђени програмом
физичког васпитања и стицање теоријских знања неопходних за њихово
усвајање“, „усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког
васпитања дефинисаног циљем овог васпитно-образовног подручја“,
„формирање морално-вољних квалитета личности“, „оспособљавање
ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним
условима живота и рада“ и „стицање и развијање свести о потреби здравља,
чувања здравља и заштити природе и човекове средине“, веома јасно се
одређује правац педагошког рада у процесу наставе како би се одговорило
циљу овог васпитно-образовног подручја.
Међутим и поред добро и прецизно дефинисаног циља и задатака
физичког васпитања у нашој земљи, као и поред знања о вредностима
физичког васпитања као незаобилазног дела образовања деце и младих, на
жалост, сагледавајући реализацију и статус физичког васпитања код нас, не
можемо бити задовољни тренутном ситуацијом. Као и у свету, и код нас
постоји проблем квалитетне реализације физичког васпитања, предмет
физичко васпитање, иако има статус као и други обавезни предмети, веома
често се сматра мање значајним у односу на друге предмете, па се и не може
очекивати да се кроз тако сагледавану наставу реализују постављени задаци
и циљ. Да настава физичког васпитања већ дужи временски период не
успева да испуни свој циљ, указују и подаци који говоре да и поред
позитивног односа ученика и њихових родитеља према настави физичког
васпитања и физичком вежбању, тај позитиван однос није у довољној мери
конкретизован кроз физичко вежбање ван наставе (Милановић,
Радисављевић Јанић, 2007). То значи да и одрасли, у овом случају родитељи
који би требало да буду узор својој деци, иако у већем броју схватају значај
свакодневног физичког вежбања за очување здравља и добре физичке
кондиције, у пракси га не примењују. Поставља се питање да ли су фразе као
што је „having а healthy and active lifestyle”, само фразе, и зашто већина људи
иако зна вредности физичког вежбања и даље не живи активним начином
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живота. Неопходно је дати одговоре на питање да ли је овакво понашање
последица пропуста у физичком образовању или утицаја неких других
фактора. Још давне 1982. године Матић и сарадници су планирали
истраживање којим су требала да буду испитивана појединачна и групна
искуства у којима је физичка култура знањем, ставом и уверењем постала и
начин живљења. Претпостављамо да би се на основу резултата једног
оваквог истраживања реализованог у времену садашњем, могли поставити
правци развоја физичког васпитања чији циљ и задаци могу бити реално
оствариви.

ЗАКЉУЧАК
Сагледавајући физичко васпитање као део образовања које пролази
кроз својеврсну кризу као последицу кризе духовне ситуације нашег
времена, може се закључити да је и физичко васпитање као део целокупног
образовања у кризи. Физичко васпитање, његов циљ и задаци су увек били
одређени и зависили су од општих принципа у образовању. У свом развоју
физичко васпитање је прешло дуг пут од античког периода, у коме је
телесно вежбање било незаобилазни део образовања, периода деветнаестог
века у којима се појављују прва разматрања о физичком вежбању и потреби
физичког васпитања у школама и иницирања напреднијег физичког
васпитавања школске омладине, преко послератног периода у коме је и
физичко васпитање било подређено државним интересима, до времена у
коме је физичко васпитање окренуто потребама деце и младих и садашњег
времена у коме му се с правом приписује проширена улога и одређена врста
одговорности у процесу развоју појединца као „физички образоване особе“.
Циљ и задаци физичког васпитања су у периодима, кроз које је пролазило
физичко васпитање у почетку били само назначени, затим идеологизовани
општим оријентацијама у друштву и подређени интересима државе. без
намере да развој личности појединца поставе као приоритет. Са
формулацијама циља које стављају акценат на индивидуални развој
појединца кроз физичко васпитање започиње искорак ка дефинисању циља
у коме је, подстицањем физичког развоја, стицање знања и усавршавањем
моторичких способности, усмерено ка развоју личности детета и
формирању ставова и навика код деце, који би требало да их определе ка
здравом начину живота. Провера стварне остварености постављених
циљева и задатака је неопходна у циљу сагледавања реалних домета
физичког васпитања као дела образовања.
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СЕОСКА СОКОЛСКА ЧЕТА У НИКОЛИНЦУ
СОКОЛСКОГ ДРУШТВА СОКОБАЊА
(ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ ОД 1933-1941.
ГОД)
Ивана Јовановић
Ивана Јовановић

Сажетак: Савез сокола Краљевине Југославије представљао је једну велику
заједницу. Старешина савеза био је Наследник престола Његово височанство
Краљевић Петар. Соколска заједница поставила је себи за циљ да своје
чланове, држављане Југославије, васпитава телесно, морално и у националном
духу. Задатак соколских јединица био је гајење телесних вежби, морално
васпитање припадника Сокола у националном духу, борба против употребе
алкохола, учење врлинама као што су: штедња, чување здравља, неуморност у
раду. Да би се соколска замисао спровела у дело, соколи су оснивали своје
сеоске соколске чете. У Историјском архиву Ниш чува се фонд „Сеоске
соколске чете у Николинцу Соколског друштва Сокобања“. Мештани села
Николинца су, на конференцији одржаној 7 марта 1933. године у Основној
школи у Николинцу, основали соколску чету сокола Краљевине Југославије.
Чета је постојала до 1941. године. За време осмогодишњег деловања имала је
разне и богате активности у циљу јачања и развијања соколства.
Кључне речи- соколство, чета, телесне вежбе, морално васпитање, омладина

О СОКОЛСТВУ
Соколство је тежило томе да створи у народу снажне, исправне и
одане грађане, и његов основни циљ је био учинити народ отпорним у
животној борби. Ради постизања тог циља соколство је имало два пута која
су морала бити у сагласности. Да би се појединац потпуно развио као члан
народа неговало се телесно, духовно и морално васпитање, а да би као
појединац користио друштву неговало се друштвено и национално
васпитање. Соколи су се васпитавали да воле свој народ, да раде за њега.
Такође, васпитавани су и у демократском духу, тако да из својих редова нису
никога искључивали. Свако је био добродошао, ма ком сталежу припадао,
уколико је био исправан грађанин и прожет соколском идејом.
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Савез сокола Краљевине Југославије представљао је једну велику
заједницу у коју су били удружени сви соколи. Седиште јој је било у
Београду, а старешина савеза био је Наследник престола Његово
височанство Краљевић Петар. Организације Сокола у појединим варошима и
селима називала су се друштва. То су биле основне јединице Савеза које су
извршавале програм на пољу телесног, моралног и националног васпитања.
Мање јединице од соколских друштава јесу сеоске чете, које се нису
сматрале самосталним јединицама већ огранцима друштва којима су
припадале.
Соколска заједница поставила је себи за циљ да своје чланове,
држављане Југославије, васпитава телесно, морално и у националном духу.
Њој су могла припадати сва уписана деца старости од 6 до 12 година, мушки
и женски нараштај од 12 до 18 година, као и старији од 18 год. Чланови
соколске заједнице могли су бити редовни и ванредни. Редовни чланови
били су синови и кћери нашег народа, док су ванредни чланови били синови
и кћери братских словенских народа који су живели у нашој земљи.
Задатак соколских јединица био је гајење телесних вежби, морално
васпитање припадника Сокола у националном духу, борба против употребе
алкохола, учење врлинама као што су: штедња, чување здравља, неуморност
у раду. За постизање овога циља соколство се служило науком,
предавањима, литературом, приређивањем слетова, јавних вежби и излета.
Основна обележја припадности соколској заједници биле су значка и
соколска легитимација са фотографијом. Уколико би неко прекршио
прописе и начела соколства бивао је подвргнут дисциплинском поступку и
привремено одстрањен из соколских редова. Циљ соколства био је
пропагирање соколства у свим слојевима народа. Главне соколске мисли
биле су следеће: 1.Јединство пре свега и отажбина пре свега, 2. Један за све и
сви за једнога, 3. Соколство- словенству, а словенство човечанству,4. Брат је
мио које вере био, 5. Ко неће брата за брата, тај ће туђина за господара, 6.
Поштуј брата старијега, и тебе ће млађи твоји, 7. Што радиш- уради како
треба, 8. Што можеш данас учинити , не остављај за сутра, 9. Свако је ковач
своје среће, 10. Ко рано рани, две среће граби, 11. У здравом телу здрав дух,
12. Чувај се пића као ватре, 13. Сваки је народ пропао својом властитом
кривицом,ниједан народ на свету, био мали или велики, није ишчезао док је
здрав био, 14. Позвани смо да очувамо свој народ при оној свестраној
чилости, трајној и чврстој снази,при телесном и душевном здрављу, 15.
Учинићемо највећу услугу држаби ако дижемо не кров над кућом, него душу
у грађана, 16. Соколство треба да означава снагу нашега народа и његову
способност за живот и културно стварање.
Развој кошарке нераскидиво је повезан са предратним соколским
друштвима, која су била јако развијена у Краљевини Југославији. „Савез
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српских сокола” основан је још 1908. године, као национални огранак
витешке спортске организације настале 1862. године у Чешкој на предлог
Мирослава Тирша, доктора филозофије и професора Прашког универзитета.
Занимљиво је да је творац „соколства” сам израз позајмио из српске епске
поезије, у којој је птица соко синоним за одважност, храброст, честитост и
племенитост. Савез сокола Краљевине Југославије био је члан
Интернационалне федерације аматера за кошарку. Као такмичарска
дисциплина кошарка се играла на Свесоколским слетовимау Прагу 1938.
године и Софији 1939. године, као и у Скопљу где је екипа Соколске жупе
Београд освојила прво место.

СЕОСКЕ ЧЕТЕ
Да би се соколска замисао спровела у дело, соколи су оснивали своје
сеоске соколске чете. Соколска чета могла се основати на сваком месту, тј.
селу, где није било могућности да постоји соколско друштво из економских
и просветних разлога. Члан чете могао је постати сваки земљорадник.
Задатак чете био је да скупља у себи и соколски васпитава што већи број
омладине, да код омладине гаји и негује соколску гимнастику, да шири
просвету, трезвеност, штедњу, отвара библиотеке и читаонице за народ,.
Чланом једне чете могао је постати сваки држављанин и држављанка
Краљевине Југославије, без обзира на веру и политичку припадност, ако су
физички и умно здрави, морално неокаљани, и ако су навршили 18 година
старости, а по основним начелима правила Сокола Краљевине Југославије.
У погледу надзора чета је била потчињена најближем друштву, а
преко овога жупи и Савезу. Сву преписку чета је обављала само преко
надлежног друштва, а акта су потписивана увек од стране старешине и
тајника.
У Историјском архиву Ниш чува се фонд „Сеоске соколске чете у
Николинцу Соколског друштва Сокобања“, као писани сведок њеног
постојања и рада.

ОСНИВАЊЕ СЕОСКЕ СОКОЛСКЕ ЧЕТЕ У НИКОЛИНЦУ
Мештани села Николинца су, на конференцији одржаној 7 марта 1933.
године у Основној школи у Николинцу, основали соколску чету сокола
Краљевине Југославије. Сазивач овог скупа, господин Петковић Љубомир,
ондашњи учитељ, у кратким цртама је објаснио значај и циљ соколства, и
потребу да се у селу Николинац оснује соколска чета. Извршен је упис
чланова, и за председника је изабран једногласно Петковић Љубомир, а за
пословођу госпођа Славка Зеленика, учитељица из Николинца. На
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конференцији се основала соколска чета која је стајала под заштитом
соколског друштва Сокобања. Редовна преписка одржавала се са Соколском
жупом Ниш и са Савезом сокола Краљевине Југославије. Садржај те преписке
били су углавном разни расписи, упутства, годишњи програми рада,
прогласи поводом прослава, програми извођења слетова као и извештаји о
прослави државног и соколског празника. Све то сведочи о бројним
активностима ове сеоске чете. Један од догађаја коме су чланови соколских
друштава давали велики значај јесте прослава рођендана Његовог
Величанства Краља Петра II. У прогласу из 1936. године упућеном од стране
Савеза сокола Краљевине Југославије каже се следеће: “Прослави тога дана
приступамо ми соколи са пуно искрене радости и одушевљења, са осећајима
безграничне верности и оданости, у соколској љубави и побожности, али и у
пуном сазнању данашње стварности, и са чврстом и непоколебљивом
одлуком, да постојано и упорно, јуначки и храбро, приправни на највеће
напоре и највеће жртве, кроз све невоље и тешкоће прокрчимо путеве ка
бољој и срећнијој будућности нашег народа и наше државе.“
На основу података из документа за 1936. год сеоска соколска чета у
Николинцу имала је 25 чланова. То су били земљорадници рођени између
1881. и 1912. год.
1.Гавриловић Бошко

14. Момировић Љуба

2.Гавриловић Војислав

15. Ивковић Гаврило

3.Димитријевић Благоје

16. Радовановић Војислав

4. Крстић Божидар

17. Радисављевић Љубинко

5. Крстић Добривоје

18. Радисављевић Нина

6. Крстић Јеленко

19. Стојнић Душан

7. Крстић Никола

20. Стојнић Миладин

8.Митић Бошко

21. Стојнић Драгомир

9. Милошевић Бошко

22. Николић Будимир

10. Милошевић Голуб

23. Најдић Божидар

11. Мијајловић Драгољуб

24. Никодијевић Тихомир

12. Миловановић Жарко

25. Тошић Богољуб

13. Маринковић Драгомир

У допису из 1940. године послатом соколској чети Николинац од
стране Соколске жупе Ниш, достављени су Правилници о организацији
соколских братстава и повереништава, усвојени на седници Пленума Савеза.
Два основна разлога су допринела доношењу ових правилника. Први је
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потреба да се соколска мисао и организација прошири и на оне крајеве
отаџбине где још нису створени сви услови за оснивање соколских друштава
и чета. Други разлог био је онемогућавање редовног и правилног рада
соколства у неким крајевима због тешких политичких прилика.

О ПРАВИЛНИКУ СОКОЛСКИХ ПОВЕРЕНИКА
Соколски повереник постављао се у местима где није било потребних
услова за оснивање братства, чете или друштва, али где је соколски рад био
потребан, као и у местима где је из ма ког разлога престала могућност
постојања друштва, чете или братства. Задатак соколског повереника био је
да врши пропаганду соколске идеје, да припрема све што је потребно за
оснивање соколске јединице.

О ПРАВИЛНИКУ СОКОЛСКОГ БРАТСТВА
Соколско братство оснивало се у местима где прилике нису
дозвољавале оснивање чете или друштва. За оснивање братства било је
потребно најмање 6 чланова.Братством је управљао прочелник ког је
именовала и разрешавала матична јединица.
Сеоска соколска чета у Николинцу позивана је често и на разне
прославе и слетове од стране других братских соколских чета. У једном
допису из 1937. године Соколско друштво Прокупље је поводом прославе
тридесетогодишњице свог постојања позвало чету из Николинца да узме
учешћа на слету y извођењу велике соколске и националне прославе.
Сеоска чета у Николинцу постојала је све до априла 1941. године,
непосредно пред напад Немачке на нашу земљу. Соколски покрет настао је у
борби за очување националне свести. Како је истакао др. Лаза Поповић :
„Идеју соколску чини синтеза вежбе и националне културе“. У часопису
„Српски Соко“ истакнуто је: „Култура је модерно ратничко оружје, много
убитачније од ханџара и пушке, јер одрађа и заробљује дух. Ступњем културе
мери се величина сваког народа. ...Српски Соко прикупља под своја крила сав
српски народ, он ствара јаку везу између појединих делова нашега народа.“
Основни циљ сокола био је телесно здрав, морално јак, а национално свестан
народ.
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ХУМАНИСТИЧКИ АСПЕКТИ САВРЕМЕНОГ
СПОРТА
Небојша Ранђеловић1, Звездан Савић1, Саша Пантелић1, Даница Пиршл1, Ненад
Живановић1, Биљана Живковић2
Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш

1

ОШ "Десанка Максимовић", Чокот

2

Небојша Ранђеловић, Звездан Савић, Саша Пантелић, Даница Пиршл, Ненад Живановић,
Биљана Живковић

Сажетак: Хуманизам спортских такмичења представља актуелан проблем
савременог спорта. Проблем хуманистичке, духовно-моралне и културне
вредности савременог спорта је предмет сталних дискусија међу онима
којима он представља примарно интересовање.
Да ли је могуће, данас, слушајући предавања на тему спортске педагогије, још
увек веровати у васпитну вредност спорта и његов хуманизам или је
оправдана сумња у хуманистичке вредности савременог спорта?
По убеђењу неких автора, раст агресије међу омладином и у спорту је повезан
и са смањењем хуманистичког чиниоца у пракси физичког васпитања
нарастајућих покољења чија делатност кроз примену различитих видова
"борби" и "грубих" облика спортских игара, није оријентисана на опште
моралне друштвене идеале и вредности. Спорт, нажалост, све више постаје
циљ сам за себе, а идеја хуманости је потиснута у други план. Савремени
регистровани спорт у многим својим испољавањима поприма нехумане
облике.
Кључне речи: спорт, хуманост, фер-плеј, васпитање, човек

УВОД
Спорт данас има велики значај, све се више развија, везује за себе
милионе људи њиховим директним и индиректним учешћем у своје
садржаје. Међутим, све је више противуречених тачака гледишта у
друштвеном мишљењу по питању оцене његове хуманистичке усмерености.
Приврженици спорта сматрају да он представља средство испољавања
високих људских вредности, као што су: дружење, комуникација, међусобно
разумевање, културно обогаћивање појединаца и народа, свестрани и
харамоничан развој личности (Апанасенко, 2003)(Красильникова, 2006).
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Упоредо са позитивним ставовима и мишљењима о њему све је више
оних који говоре о његовој дехуманизацији, о издаји његових елементарних
хуманистичких принципа и вредности, о његовој прекомерној
комерцијализацији, раној и уској специјализацији, трке за медаљама и
рекордима, тежње за остваривањем победе по сваку цену и др (Гуськов,
1989)(Клемент, 1997) (Матвеев, 1999).
Спорт по својој природи доприноси активности усмереној ка
такмичењу, савршенству и сарадњи. Он је арена људског напора где је за
остваривање циља потребна мобилизација свих снага.
Питање које се данас намеће у вези са њим је - да ли је могуће данас
развијајући га и држећи лекције о "спортској педагогији" веровати у
хуманизам и васпитну вредност спорта или је пре могуће да се сумња у
хуманистичке и васпитне вредности савременог спорта? Старије генерације
су одрастале у клими спортског хуманизма, са вером у непроменљивост
главног спортског принципа "fair play", васпитаване су у убеђењу да спорт не
меже да постоји без хуманизма и моралне чистоће, да је неодвојиви део
хуманистичког васпитања и културе, да има хуманистичку и васпитну
вредност сам по себи.
Спорт представља велику вредност и доприноси самоусавршавању
онда када се практикује као вредност сама по себи. "Бављење спортом ради
спорта", "чисти спорт" представља нека основна начела на којима је
заснован настанак савременог спорта. Спорт као пут ка здрављу, физичким
и психичким способностима, као фактор формирања личности, налази своје
место у идејама хуманизма.
Позитивне и хуманистичке идеје и усмерења за бављење спортом
садрже и најважнији званични документи савременог спортског и
олимпијског покрета.
Један од њих је и Олимпијска повеља у којој се каже да је" циљ
Олимпизма стављање спорта у службу хармоничног развоја човека са тим да
доприноси стварању друштва које се брине о очувању људског
достојанства" (Олимпијска повеља, 1991).
Остваривању тих циљева,
сагласно Повељи, треба да доприносе МОК, Национални олимпијски
комитети и међународне спортске федерације.
Аналогни циљеви међународног спорта указани су и у "Међународној
повељи физичког васпитања и спорта" УНЕСКО-а: "Генерална конференција
ОУН за питања образовања, науке и културе, која је одржала у Паризу 21
новембра 1978. г. своје двадесето заседање, ... сматрајући да физичко
васпитање и спорт треба да појачају свој васпитни утицај у име утемељења
основних људских вредности, које служу као основа за пуни развој народа,
наглашавајући у вези са тим, да физичко васпитање и спорт треба да теже
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томе да доприносе зближавању како народа, тако и међу појединим људима,
а такође и непрофитном такмичењу, солидарности и братству, поштовању и
узајамном разумевању, признавању целовитости и достојанства људи,
...подвлачећи значење сарадње између међународних влада и невладиних
организација, одговорним за физичко васпитање и спорт, за мир и
пријатељство међу народима, проглашава међународну Повељу са циљем да
се развој физичког
васпитања и спорта стави у службу прогресу
човечанства.." (Међународна повеља физичког васпитања и спорта, 1978).
У Олимпијској повељи (1991) се више пута помиње принцип "фер
игре" ("fair play"). Циљ олимпијског покрета, сагласно Повељи је "да
доприноси изградњи мирног и бољег света посредством васпитања
омладине за бавељење спортом без било какве дискриминације и у
олимпијском духу, што подразумева међусобно разумевање, дух
пријатељства, солидарности и фер игре (Олимпијска повеља, 1991). При
набрајању основних задатака МОК у Повељи напомиње да овај Комитет: "...
5) доприноси очувању спортске етике; 6) усмерава своју енергију ка томе да
дух фер игре превладава на спортским теренима и да насиље буде прогнано
са њих". У тексту "Манифест о фер игри", који је донет на заседању
Међународног комитета за фер плеј 1992. г. наглашава се да "принципи фер
плеја представљају неопходно и доминирајуће својство олимпијске идеје
Пјера де Кубертена (Manifesto // Fair Play for All. Declaration of the CIFP, 1992).
Међутим, питање које се данас намеће је: где се налазе, ако постоје,
границе апсолутне примене овог принципа? Да ли је он реализован уопште
некада у пуној мери, без било каквих ограничења? Зашто је практиковано
"тактичко непридржавање (кршење) правила" иако није одобраван принцип
"непоштене игре"? У којој мери различите варијанте тактике које се користе
у спортским такмичењима остају у сагласности са принципима "чисте игре"
и спортског понашања? Да ли је можда, Кубертеновска идеја " fair play" као
један од главних (ако не и главни) принципа често само покриће, мада сјајно
и пријатно, али ипак сувише далеко од реалног живота и спортске праксе и
само парола?

СУШТИНА ПОЈМОВА СПОРТ И ХУМАНИЗАЦИЈА СПОРТА
Хуманизам и спорт се разматрају као два међусобно повезана појма.
Хуманизам (од латинског - humanus људски, човечан) је историјски
променљив ситем гледишта који признаје вредност човека као личности,
његово право на слободу, срећу, развој и испољавање својих способности,
које сматра добробит човека критеријумом оцене социјалних института, а
принципе једнакости и праведности, људскости жељеном нормом понашања
међу људима, бригу о човеку, о достојанству квалитета живота сваке
индивидуе. Хуманистичко гледиште подразумева веру у достојанство и
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вредност индивидуе, способности човека. У идејама хуманизма се прихвата
све оно што у делатности друштва и личности доприноси добробити човека
- његовом пуном развоју, његовим потребама, његовом здрављу (Allisson,
1988)(Мазур, 1997)(Woloszyn, 1994).
Термин "спорт" се употребљава са различитим схватањем у
зависности од тога шта је циљ физичког вежбања. Савладавање напора ради
достизања најбољег резултата од стране спортисте је један од главних
циљева спорта. То се исказује и у неким дефиницијама спорта.
Спорт је организовани систем телесног вежбања агонистичког
карактера којим се тежи усавршавању личности ради постизања
максималних спортских резултата (Живановић, Ранђеловић, Станковић, &
Павловић, 2010).
Спорт представља бављење различитим видовима кретне активности
у такмичарским условима ради усавршавања сопствених морфофункционалних и психичких могућности, конкретизованих у достизању
високих и максималних резултата (Пристинский, Курысько, Пристинская, &
Нотченко, 2008).
Важан елеменат живота људи нарочито у савременом друштву
представља такмичење. Оно се испољава пре свега као борба за надмоћ
између две или неколико супротстављених страна - између људи, или
између човека и неких природних појава. Резултати такве "борбе за надмоћ"
у одређеној мери и при одређеним условима омогућавају да се упоређују
вредности супротстављених страна, да се процењују по одређеним
показатељима. У том случају такмичење се појављује као један од облика
социјалне процене на основу поређења, упоређивања резултата активности
човека са одређеним стандардом који може да буде други човек, група,
претходна активност исте те особе или неки идеализовани ниво делатности
(Social problems in athletics: Essays in the sociology of sport, 1976).
Такмичење може да има важне социјалне функције: оно омогућава да
се пореде и оцењују способности људи, стимулише њихова активност,
тежња ка усавршавању сопствених способности. Позитивна улога
агонистике (од грч. "агон" - надметање, супарништво) јасно се испољавала у
оквиру старогрчке културе. Међутим, у различитим облицима такмичења,
борбе, конфликата који се стално појављују у животу људи, супарништво
(надметање) врло често понижава достојанство личности, наноси штету
здрављу, и у крајњем случају, чак се завршава трагично за једну од
супарничких страна. Осим тога, оно се често одвија у таквим условима који
отежавају објективно поређење способности противника. У вези са тим
јавља се социјални проблем хуманизације супарништва, тј. такве његове
хуманистичке организације, стварање таквих услова који омогућавају: а)
објективно оцењивање упоређиваних способности учесника; б)
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непонижавање достојанства личности супарника, ненаношење штете
њиховом здрављу и по могућности избегавање трагичних последица
супарништва.

ФАКТОРИ КОЈИ ОДРЕЂУЈУ ХУМАНИСТИЧКУ ВРЕДНОСТ
САВРЕМЕНОГ СПОРТА
Може се рећи да спорт са целим комплексом њему својствених
карактеристика даје могућности и за хуманистичко и за антихуманистичко
коришћење. Хуманистички потенцијал спорта се не реализује аутоматски а
још мање у пуном обиму. Ово зависи од конкретне ситуације, конкретних
историјских услова, под утицајем различитих фактора се мења садржај,
карактер, усмереност спорта, у први план излазе његове хуманистичке
духовне вредности или преовладавају антихумане појаве, културни
потенцијал се користи у већој или мањој мери.
Најважнији фактор који на то утиче спада свесна, усмерена активност
људи, њихове намере и крајњи циљ који могу да буду индивидуално
одређени или у сагласности са намерама и циљевима које им поставља
друштвени систем у коме изводе своје активности. Од њиховог понашања,
од тога какве циљеве и задатке они постављају пред собом, на шта су
оријентисани, шта је за њих најважније, најзначајније у спортским
такмичењима - у процесу припреме за њих, суштински зависи и реална
хуманистичка и културна вредност спорта, усмерење и карактер његовог
утицаја на личност и социјалне односе људи.
Спорт у зависности од усмерења свести, постављеног циља оних који
се њиме баве може да има позитивне и негативне карактеристике.
Највећи број оних који се баве спортом сложиће се са тврдњом да
спорт поседује огроман хуманистички потенцијал али да се он у данашње
време реализује непотпуно и недовољно ефикасно. Ово се нарочито односи
на улогу спорта у формирању и развоју духовно-моралних, естетских,
стваралачких способности деце и омладине, њиховој моралној,
комуникативној, еколошкој култури. Код деце и омладине која се бави
спортом се не развија интерес за различите видове интелектуалне и
уметничке делатности (представљању спорта средствима уметности музике, фотографије, сликања и др).
Упоредо са признањем великог хуманистичко-културног значаја
савременог спорта и олимпијског покрета, у великој мери су
распрострањена гледишта која су веома скептична, а понекад и директно
негативна у оцени његовог значаја.
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Регистровани спорт је у неким својим испољавањима добио облике
недостојне човека. Принципи хуманости у њему данас су потиснути у задњи
план (Финдер, 1997).
Скептично или чак негативно мишљење и однос по питању
хуманизације спорта и практичној реализацији спорта најчешће се повезује
не са самом природом спорта, већ са карактеристикама које је он стекао под
утицајем опште социјално-економске ситуације у савременом друштву и
систему вредности који у њему влада.
Спорт по природи треба да буде нешкодљив и да помаже људима. Али
главни спортски принцип је такмичење, супарништво. Многи спортисти
теже достизању успеха. Где су границе (и како их препознати) између
пријатељског (спортског) такмичења и слепог супарништва, које побуђује
непријатељство према противнику, непоштење и чак фанатизам, тежњу ка
необузданој агресији, раздражљивост, окривљивање судија у неправедном
или погрешном одлучивању итд? Спортско такмичење није обична борба са
циљем да се порази противник. У спортском такмичењу важније је
савладати границе сопствених способности (урадити нешто боље и више),
као и границе одређене спољашњим условима. Његова суштина је у тежњи
ка савршенству и надмоћи (али у најбољем позитивном смислу ове речи). То
је изражено у спортској крилатици - Citius, altius, fortius! Коришћење
неспортских средстава у спортском такмичењу говори о слабости спортисте.
Пораз доводи до фрустрације и агресије неадекватно усмерене према ономе
ко није одговоран.
Ствар је у томе да се хуманистички потенцијал спорта не само не
реализује непотпуно и недовољно ефикасно, већ се у њему хуманистичке
вредности врло често постављају у задњи план и са спортом је повезан цео
"спектар" негативних појава.
У овим негативним и позитивним аспектима спорта се и налазе
извори алтернативе, дилеме "доброг" (педагошког) и "лошег" у спорту. Да
ли су они заиста нераздвојиво повезани један са другим? Или је "лоше"
резултат утицаја неспортских фактора, злоупотребе спорта, који сам по себи
има хуманистичку вредност, неправилног "коришћења" спорта за оне
циљеве који нису спојиви са идејом спорта и са факторима који наводе на
служење тој идеји?
Пре свега реч је о суштинској девалвацији моралних и других
духовних вредности у спорту, нарочито регистрованом спорту.
Све напред наведено има свој одраз у спортском васпитању и доводи
спортски васпитни процес до неразрешивих антагонизама (супротности),
нарочито
у
савременом
свету
фанатичног,
политичког
и
комерцијализованог спорта.
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МОГУЋНОСТ И НЕОПХОДНОСТ ХУМАНИЗАЦИЈЕ
САВРЕМЕНОГ СПОРТА
Главно питање савремене педагогије спорта је како је могуће вратити
славу хуманистичке вредности спорта, како му вратити позитивну васпитну
вредност. Да би се то остварило потребно је постепено се враћати
"коренима", тј. његовим фундаменталним принципима. Ти принципи морају
да имају као примарни циљ хуманистичку, васпитну вредност. Управо се у
искварености принципа, до кога је дошло током времена, налази главни
узрок њихове штетности за савремени спорт.
Подвлачећи неопходност заштите људског субјективитета и
могућност његовог природног испољавања (самореализације) у свим
сферама живота, укључујући спортски живот, нарочито је важно да се
одговори на питање о томе како решавати васпитне проблеме повезане са
спортом, како учинити моралним и разумним коришћење у спорту оних
огромних могућности, укључујући технолошке и биотехнолошке, које пружа
савремена наука, техника и медицина.
О неопходности "очувања васпитних, културних и етичких вредсности
спорта" говорио је и Генерални директор УНЕСКА Федерико Мајо на
отварању Друге међународне конференције министара и руководилаца
одговорних за физичко васпитање у спорту која је била посвећена теми
"Хуманистичка мисија физичког васпитања и спорта". "Ако спорт има
смисао, онда се он састоји у хуманом карактеру спорта и његовом уделу у
очувању хуманизма".
У савременом тумачењу олимпизма нарочито важно значење се
придаје идеји Кубертена о томе да олимпијски учесник непрестано треба да
се придржава принципа "фер игре", да демонстрира витешко понашање у
такмичењима.
Сваки човек треба да буде васпитан тако да буде усмерен на добар и
користан развој, практично коришћење спорта. То је повезано са проблемом
моралне одговорности, "моралне свести" сваког ко је укључен у сферу
спорта као спортиста, тренер, лекар, организатор, политичар. Све ово данас
представља важан задатак педагогије спорта. Њене основе и моралне
гаранције
су проблеми широко схваћеног васпитања које остварују
породица, школа, најближе социјално окружење. Такво васпитање, на
пример, васпитање усмерено на реализацију истинских хуманистичких
вредности, остаје прва и последња "хуманистичка нада", као и нада и вера
професионалног и олимпијског спорта. На који начин и шта треба да се
уради да би васпитање на основу спорта било васпитање које служи
индивидуи и друштву у њиховој тежњи да се достигне још виши ниво
етичког и хуманог постојања?
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Нико ко је укључен у процес спортског васпитања и не жели потпуну
деградацију спорта не може да избегне ово питање. Спорт не сме да дозволи
да се понови ситуација у којој се нашло човечанство у сфери глобалних
проблема - нуклеарне и економске претње. Може ли човечанство да
заустави овакву претњу и да је превлада? Може ли сам спорт да доведе до
извршења такву претњу?
Истински хуманистички принципи у друштвеном животу, па према
томе и у спорту, су принципи који потврђују вредност човека, неопходност
достизања његове хармоније са спољашњим светом, пуноће реализације
свих људских потенцијала, без било каквог раније утврђеног стандарда и
објективно су морали да дођу у противуречност а често и у конфликт са
административним системом управљања. Због тога је демократизација
друштвених односа не само промена стила управљања, не само укључивање
у активну делатност хиљаде људи, већ и стварање могућности за
реализацију истинских хуманистичких вредности у животу друштва у
целини, и сваког појединог човека. И не може ништа да буде моралније него
достизање овог циља, па и у спорту (Быховская, 1997).
У центру пажње свих спорова, дискусија који се воде по питању
хуманистичког значаја савременог спорта налазе се управо питања о томе у
којој мери је постигнута реализација хуманистичких идеала и вредности
савременог спорта.
Глобални проблеми и тешкоће са којима се човечанство суочава
захтева не само декларативно опредељење за очување хуманистичких идеја
већ практичну реализацију у свим сферама друштвеног живота. Све је
јасније да човечанство ако жели да опстане и преживи, мора да у
савременом систему вредсносних координата у први план истакне
општецивилизацијске, општељудске вредности. Наравно, социјална
организација различитих држава, понашање многих људи, група, нација у
неједнакој мери оставрују ове вредсности. Међутим, јача свест о томе да
савремено друштво мора са највећом доследношћу да усмери своје снаге на
реализацију хуманистичких идеја и принципа ако жели да обезбеди
стабилан развој и већи степен благостања сваког појединца и да учини
односе здравијим и физички и морално.
Може се рећи да спорт у својој суштини има хумане елементе, међутим
реализација хуманистичког потенцијала у пуној мери није могућа јер зависи
умногоме од тога са којим циљем друштво користи спорт. Извесно је да
формирање моралног облика спортисте зависи не толико од самог спорта,
колико од конкретног система моралног васпитања који прати процес
спортске активности, а такође од свесне, усмерене делатности личности, од
њиховог модела понашања и од тога какве циљеве и задатке они постављају
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пред себе, на шта се оријентишу, шта је за њих примарно у процесу
припреме и при учешћу у спортским такмичењима.
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УВОД
Аристотел је у једној од његових филозофских категорија употребио
појам ситуације, којом он одређује положај човека, а сам термин је узет из
новолатинског и означава стање, положај.
Суштина ситуационог тренинга састоји се у томе да се тренажни
садржај што више приближи условима такмичења. При томе, пажња мора
бити примарно усмерена на усавршавање техничко – тактичких
компоненета, или пак на психолошке компоненте, тј. на понашање
спортиста. У првом случају, основни задатак ситуационог тренинга је да
обезбеди што већу сличност ситуацијама у којима се задате вежбе изводе, са
ситуацијама које се реално могу очекивати, или које реално постоје у датој
такмичарској делатности. У другом случају ради се о јачању отпорности
према различитим ситуацијама које могу изазвати одређен степен
осујећења (фрустрација) што је свакако много сложеније и што врло често
захтева и посебне припреме и обуку спортиста. (М. Петковић )
Ситуациони метод се примењује у ситуацијама када је садржај
тренинга истоветан са циљем који се жели постићи на такмичењу, односно,
када се тренинг одвија у условима сличним стварном такмичењу. Састоји се
у томе да се дефинитивно питање информација пренесе у фази имитација
игре или борбе, односно, такмичења уопште. Што је имитација ближа
стварности, то је ефекат ситуационог тренинга бољи. Сходно томе, потребно
је настојати да се у процесу тренинга такмичење имитира у потпуности, при
чему се обично морају имати у виду општи услови такмичења, време и
сатница, противници, климатски услови, уређаји на такмичењу, судије,
публика и други могући услови. (Ј. Малацко).
115

Зборник радова 2013

Овај рад треба да дâ одговор на питање у којој мери ситуациони
тренинг утиче на трансформацију антрополошких димензија код младих
фудбалера, и да покуша да делимично допринесе решавању наведене
проблематике.

ПРОБЛЕМ, ПРЕДМЕТ И ЦИЉ РАДА
Основни проблем овог
тренинга на трансформацију
селекционисаних фудбалера.

истраживања јесте утицај ситуационог
неких антрополошких димензија код

У том контексту, предмет овог истраживања у најширем смислу,
усмерен је на експериментално проверавање утицаја ситуационог тренинга
на трансформацију неких антрополошких димензија селекционисаних
фудбалера. С΄ обзиром да ће утицај овог организационог модела тренинга
бити процењен на основу непосредних ефеката у трансформацији неких
моторичких, функционалних, когнитивних, конативних обележја, то ће
предмет истраживања у ужем смислу, представљати управо ова својства
антрополошког статуса младих фудбалера.
На основу проблема и предмета истраживања, логички произилази да
је генерални циљ истраживања да се испита и експериментално провери
утицај ситуационог тренинга на трансформацију неких антрополошких
димензија код селекционисаних фудбалера, и кроз то утврде општи услови
и оправданост (сврсисходност) тако постављеног организационог модела
тренинга.
У циљу реализације генералног циља, пред истраживање се могу
поставити следећи оперативни задаци:
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1

Утврдити иницијано стање у простору моторичких,
функционалних, когнитивних и конативних варијабли,

2

Спровести експеримент лонгитудиналног карактера у трајању
од једног макроциклуса (годишњи),

3

Утврдити финално стање у простору моторичких,
функционалних, когнитивних и конативних варијабли.
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МЕТОД РАДА
УЗОРАК ИСПИТАНИКА
Узорак испитаника обухватио је 71 селекционисаног фудбалера,
узраста 12 – 14 год., из фудбалских клубова са подручја града Београда, који
су се такмичили у првој Београдској лиги.
Узорак био је састављен од 71 испитаника, из следећих клубова:


ФК. „Чукарички “ из Београда,



ФК. „Железник“ из Железника и



ФК. „ Рад“ из Београда.

Избор узорка формиран је методом намерног избора. Ово је учињено
тако с' обзиром на организацију тренажног рада у клубовима.
Посебни услови при утврђивању узорка испитаника били су:


старост испитаника била је одређена као хронолошка старост
од 12 – 14 година, ± 6 месеци;



да су испитаници у време мерења били здрави;



спортски стаж свих праћених фудбалера био је између 4 и 6
година и селектирани су у већини случајева из категорије
петлића истоимених клубова;



да су испитаници стални или потенцијални чланови екипе;



да су испитаници обухваћени редовним тренажним процесом;



да су испитаници били укључени у органозовани ситем
такмичења.

УЗОРАК ВАРИЈАБЛИ
За процену МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ биле су примењене
следеће варијабле:

За процену механизама за структурирање кретања:
1. Тапинг руком

(МТАП)

2. Тапинг ногом

(МТАН)

3. Координација са палицом

(МКО)

За процену механизма за регулацију тонуса и синергијску
регулацију:
4. Дубоки претклон на клупици

(МДПК)
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5. Попречно стајање на ниској греди са затвореним очима
6. Шпагат

(МПСГ)
(МСПА)

За процену механизма за регулацију интезитета ексцитације:
7. Скок у даљ с места

(МДМ)

8. Трчање на 20 м. из високог старта

(М20В)

9. Бацање медицинке из лежања на леђима

(МБМЕ)

За процену механизма за регулацију трајања ексцитације у
моторичким зонама ЦНС – а:
10. Подизање трупа за 30 сек.

(МД30)

11. Вис у згибу

(МВИС)

12. Издржај у предносу

(МИПР)

За процену ФУНКЦИОНАЛНИХ СПОСОБНОСТИ биле су примењене
следеће варијабле:
За процену аеробне способности (ВО2/мл/кг телесне масе):
1

Пулс ергостазе

(ПЕР)

2

Потрошња кисеоника у литрима – табеларно

(ВО2)

3

Телесна маса

(ТМ)

4

Телесна висина

(ТВ)

5

Оптерећење у ватима (W)

(ОПТ)

6

Пулс у миру

(ПМ)

Све наведене варијабле су биле у функцији извођења основне
варијабле за процену максималне аеробне способности испитаника.
За процену КОГНИТИВНИХ СПОСОБНОСТИ биле су примењиване
следеће варијабле:
1. За процену ефикасности паралелног процесора, односно уочавања
релација и корелата, примењен је тест:
С – 1,
2. За процену ефикасности инпут процесора, односно перцептивног
резоновања, примењен је тест:
ИТ – 1,
3. За процену ефикасности серијалног
симболичког резоновања, примењен је тест:

процесора,

односно
АЛ – 4.

За процену КОНАТИВНИХ КАРАКТЕРИСТИКА примењене су ове
варијабле:
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1

Регулатор активитета

(ЕПСИЛОН)

2

Регулатор органских функција

3

Регулатор реакција одбране

4

Регулатор реакције напада

(СИГМА)

5

Систем за координацију регулативних функција

(ДЕЛТА)

6

Систем за интеграцију регулативних функција

(ХИ)
(АЛФА)

(ЕТА)

МЕТОДЕ ОБРАДЕ РЕЗУЛТАТА
За утврђивање разлика у структури моторичких, функционалних и
когнитивних
способности као и конативних карактеристика код
селекционисаних фудбалера који се активно баве фудбалом примењена је
каноничка дискриминативна анализа. Дискриминативни модел се интерпретира
као посебан тип факторске анализе који садржи компоненте које најбоље
раздвајају групе у простору варијабли. Генерална статистичка значајност
дискриминације група испитаника израчуната је помоћу Ф-теста.
Дискриминативне варијабле се добијају на основу дискриминацијских
коефицијената који зависе од варијансе сваке варијабле из примењеног система
варијабли и имају оригиналне резултате. Дискриминативна јачина примењених
варијабли одређена је помоћу Wилксове ламбде, а ниво значајности
дискриминативне једначине одређује се Бартлеттовим тестом.
РЕЗУЛТАТИ ДИСКРИМИНАТИВНЕ АНАЛИЗЕ НА ИНИЦИЈАЛНОМ И
ФИНАЛНОМ МЕРЕЊУ
На табелама 1 – 3 дате су вредности карактеристичног корена (.50),
проценат објашњеног интергрупног варијабилитета (100.00), коефицијент
каноничке корелације (.58), вредности Вилксове ламбде - Wилк'с (.66),
Бартлетовог (X²) теста (55.78), степени слободе (8), статистичка значајност
Сиг. (.00), функције карактеристичних варијабли и центроиди група
назначени дискриминативним функцијама.
Трансформацијом и кондензацијом варијабли у анализираним
просторима, изолована је једна дискриминативна функција која максимално
сепарира групе спортиста на основу дискриминативних коефицијената.
Увидом у коефицијенте који детерминишу дискриминативну функцију може
се запазити да она дискриминише младе фудбалере на основу варијабли
који се односе пре свега на функционалне способности Астрандов тест,
оптерећење, пулс и потрошњу кисеоника (варијабле – ПЕР, ОПТ, ПМ, ВО2). За
статистички значајно повећање функционалних способности у овом
истраживању, вероватно најприближније објашњење дају истраживачи
Шимек и сарадници (2003). Они истичу да је аеробна способност
детерминисана сложеном интеграцијом већег броја физиолошких
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показатеља, као што су максимални пријем кисеоника, економичност
кретања и лактатни праг. На ове компоненте
утичу
морфолошке
карактеристике
и
функционалне способности
(величина срца,
концентрација хемоглобина, ударни волумен...) који су до неке мере
генетски условљене, што је вероватно било присутно код испитаника у овом
истраживању. Осим тога, и већа количина масног ткива на екстремитетима
често су узрок мањег аеробног капацитета срца детерминише пријем
кисеоника. Ова констатација иде у прилог високој лоцираној
дискриминативној варијабли, маса тела, која указује на повећање активног
мишићног ткива на рачун баластог поткожног масног ткива.
До значајног побољшања моторичких способности на финалном
мерењу, дошло је код варијабли сегментарне брзине руку и ногу,
експлозивне снаге руку и раменог појаса, флексибилности доњих
екстремитета и репетитивној снази. Рад мишића зависи од његове снаге, а
она се развија под утицајем разних фактора, међу којима је врло значајан
утицај физичких вежби. Снага мишића не зависи и од његове дужине, јер се
при расту органима мишићи у датим периодима раста нагло издужују, али
да ли ће и снага да им се појача, зависи од тога колико се њихова маса
повећава. Зато је веома важно активирати дете у периоду убрзаног раста и
развоја путем физичког васпитања адекватним физичким вежбама и
примереним интезитетом што иде у прилог дискриминативним
варијаблама, висина и маса тела.
Испитаници су на иницијалном мерењу су имали боље резултате у
брзини трчања на 20 метара и у скоку у даљ с΄ места.
Табела 1.
Каноничке дискриминативне функције
Фцн
1*
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Еиген

Пцт оф

Цум

Цан

Wилкс

В.

Вар

Пцт

Цорр

Л

.50

100.00

100.00

.58

.66

X²

ДФ

Сиг

55.78

8

.00
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Табела 2.

Табела 3.

Матрица структуре
ФУНЦ1
ПЕР

.60

ТМ

-.49

ОПТ

-.49

МБМЕ

.44

МТАП

.41

ТВ

.41

ПМ

.40

МТАН

.37

МСПА

.36

ВО2

.34

М20В

.26

МД30

.25

МДПК

.23

МДМ

-.22

ЕПСИЛОН

.20

МПСГ

.19

МИПР

.17

АЛ4

.16

МКО

-.15

АЛФА

-.12

С1

.12

МВИС

.06

ЕТА

-.05

СИГМА

-.04

ХИ

-.04

ДЕЛТА

.03

ИТ1

.02

Центроиди група
ГРУПА

ФУНЦ1

И

-.70

Ф

.70

ЗАКЉУЧАК
Да би се дошло до задовољавајућих научних решења у истраживању су
били употребљени, у првом реду, коректни, затим адекватни, непристрасни
и компарабилни поступци, који су одговарали природи постављеног
проблема и који су омогућили екстракцију и трансформацију одговарајућих
димензија, тестирање хипотеза о тим димензијама, утврђивање разлика и
постављање законитости у оквиру истраживачког подручја.
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За утврђивање разлика појединих сегмената антрополошког статуса
код фудбалера истог ранга такмичења, примењена је каноничка
дискриминативна анализа.
Истраживање је спроведено са циљем да се утврде разлике у
структури моторичких, функционалних и когнитивних способности као и
конативних карактеристика код селекционисаних фудбалера који се
активно баве фудбалом.
У сврху утврђивања разлика у структури моторичких, функционалних
и когнитивних
способности као и конативних карактеристика код
селекциомисаних фудбалера, испитано је 70 испитаника старих од 12-14
година.
Сви подаци у овом истраживању,
обрађени су у Центру за
мултидисциплинарна истраживања Факултета за спорт и физичко
васпитање Универзитета у Приштини помоћу система програма за обраду
података који је развио Поповић, Д. (1980), (1993) и Момировић, К. и
Поповић, Д. (2003).
На табелама 1 – 3 дате су вредности карактеристичног корена (.50),
проценат објашњеног интергрупног варијабилитета (100.00), коефицијент
каноничке корелације (.58), вредности Вилксове ламбде - Wилк'с (.66),
Бартлетовог (X²) теста (55.78), степени слободе (8), статистичка значајност
Сиг. (.00), функције карактеристичних варијабли и центроиди група
назначени дискриминативним функцијама.
Трансформацијом и кондензацијом варијабли у анализираним
просторима, изолована је једна дискриминативна функција која максимално
сепарира групе спортиста на основу дискриминативних коефицијената.
Увидом у коефицијенте који детерминишу дискриминативну функцију може
се запазити да она дискриминише младе фудбалере на основу варијабли
који се односе пре свега на функционалне способности Астрандов тест,
оптерећење, пулс и потрошњу кисеоника (варијабле – ПЕР, ОПТ, ПМ, ВО2).
До значајног побољшања моторичких способности на финалном
мерењу, дошло је код варијабли сегментарне брзине руку и ногу,
експлозивне снаге руку и раменог појаса, флексибилности доњих
екстремитета и репетитивној снази. Рад мишића зависи од његове снаге, а
она се развија под утицајем разних фактора, међу којима је врло значајан
утицај физичких вежби. Снага мишића не зависи и од његове дужине, јер се
при расту органима мишићи у датим периодима раста нагло издужују, али
да ли ће и снага да им се појача, зависи од тога колико се њихова маса
повећава. Зато је веома важно активирати дете у периоду убрзаног раста и
развоја путем физичког васпитања адекватним физичким вежбама и
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примереним интезитетом што
варијаблама, висина и маса тела.

иде

у

прилог

дискриминативним

Испитаници на иницијалном мерењу су имали боље резултате у
брзини трчања на 20 метара и у скоку у даљ с΄ места.
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УВОД
Бројна научна истраживања код нас и у свету потврдила су да
систематско вежбање, односно тренинг, изазива читав низ промена у
антрополошком статусу сваког субјекта који је подвргнут таквом третману.
Промене стања субјекта најчешће се манифестују у подручју неких
способности и особина, а нарочито у сфери моторичких знања. Све те
антрополошке карактеристике могу се мењати у квантитативном и
квалитативном смислу. При томе се под квантитативним променама
подразумевају оне промене које су изражене у порасту или паду
ефикасности неке способности, особине или моторичке информације, док се
под квалитативним променама подразумевају промене односа између
споменутих карактеристика.
Насупрот тој позитивној оцени, бројне анализе и студије последњих
година, са сврхом да се утврди ефикасност тренинга у фудбалском спорту,
показале су да ова делатност битно заостаје за оптималним развојем других
делатности и да у целини узевши не даје оне резултате који би одговарали
нашим садашњим потребама, интересима и могућностима.
Последице овог заостајања су вишеструке. Оне се најзначајније
манифестују на антрополошки статус фудбалера, о чему сведоче веома
ниске вредности у појединим способностима и особинама, а нарочито у
сфери техничког знања и тактичког умећа, који непосредно учествују у
остваривању врхунских резултата у фудбалском спорту.
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Недвосмислени подстицаји за бржи развој и модернизацију тренинга
у фудбалском спорту, пружају најновија научна сазнања и изванредна
техничка достигнућа и друге тековине цивилизације.
Овај рад треба да дâ одговор на питање у којој мери ситуациони
тренинг утиче на трансформацију антрополошких димензија код младих
фудбалера, и да покуша да делимично допринесе решавању наведене
проблематике.

ПРОБЛЕМ, ПРЕДМЕТ И ЦИЉ РАДА
Основни проблем овог истраживања јесте утицај ситуационог
тренинга на трансформацију неких антрополошких димензија код
селекционисаних фудбалера.
У том контексту, предмет овог истраживања у најширем смислу,
усмерен је на експериментално проверавање утицаја ситуационог тренинга
на трансформацију неких антрополошких димензија селекционисаних
фудбалера. С΄ обзиром да ће утицај овог организационог модела тренинга
бити процењен на основу непосредних ефеката у трансформацији неких
моторичких, функционалних, когнитивних, конативних обележја, то ће
предмет истраживања у ужем смислу, представљати управо ова својства
антрополошког статуса младих фудбалера.
На основу проблема и предмета истраживања, логички произилази да
је генерални циљ истраживања да се испита и експериментално провери
утицај ситуационог тренинга на трансформацију неких антрополошких
димензија код селекционисаних фудбалера, и кроз то утврде општи услови
и оправданост (сврсисходност) тако постављеног организационог модела
тренинга.
У циљу реализације генералног циља, пред истраживање се могу
поставити следећи оперативни задаци:
1. Утврдити
иницијано
стање
у
простору
моторичких,
функционалних, когнитивних и конативних варијабли,
2. Спровести експеримент лонгитудиналног карактера у трајању од
једног макроциклуса (годишњи),
3. Утврдити финално стање у простору моторичких, функционалних,
когнитивних и конативних варијабли.
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МЕТОД РАДА
УЗОРАК ИСПИТАНИКА
Узорак испитаника обухватио је 70 селекционисаног фудбалера,
узраста 12 – 14 год., из фудбалских клубова са подручја града Београда, који
су се такмичили у првој Београдској лиги.
Узорак био је састављен од 70 испитаника, из следећих клубова:


ФК. „Обилић“ из Београда,



ФК. „Земун“ из Земуна и



ФК. „ОФК - Београд“ из Београда.

Избор узорка формиран је методом намерног избора. Ово је учињено
тако с' обзиром на организацију тренажног рада у клубовима.
Посебни услови при утврђивању узорка испитаника били су:


старост испитаника била је одређена као хронолошка старост
од 12 – 14 година, ± 6 месеци;



да су испитаници у време мерења били здрави;



спортски стаж свих праћених фудбалера био је између 4 и 6
година и селектирани су у већини случајева из категорије
петлића истоимених клубова;



да су испитаници стални или потенцијални чланови екипе;



да су испитаници обухваћени редовним тренажним процесом;



да су испитаници били укључени у органозовани ситем
такмичења.

УЗОРАК ВАРИЈАБЛИ

За процену МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ биле су примењене
следеће варијабле:
За процену механизама за структурирање кретања:
1. Тапинг руком

(МТАП)

2. Тапинг ногом

(МТАН)

3. Координација са палицом

(МКО)

За процену механизма за регулацију тонуса и синергијску
регулацију:
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4. Дубоки претклон на клупици

(МДПК)

5. Попречно стајање на ниској греди са затвореним очима

(МПСГ)

6. Шпагат

(МСПА)

За процену механизма за регулацију интезитета ексцитације:
7. Скок у даљ с места

(МДМ)

8. Трчање на 20 м. из високог старта

(М20В)

9. Бацање медицинке из лежања на леђима

(МБМЕ)

За процену механизма за регулацију трајања ексцитације у
моторичким зонама ЦНС – а:
10. Подизање трупа за 30 сек.

(МД30)

11. Вис у згибу

(МВИС)

12. Издржај у предносу

(МИПР)

За процену ФУНКЦИОНАЛНИХ СПОСОБНОСТИ биле су примењене
следеће варијабле:
За процену аеробне способности (ВО2/мл/кг телесне масе):
1.

Пулс ергостазе

(ПЕР)

2.

Потрошња кисеоника у литрима – табеларно

(ВО2)

3.

Телесна маса

(ТМ)

4.

Телесна висина

(ТВ)

5.

Оптерећење у ватима (W)

6.

Пулс у миру

(ОПТ)
(ПМ)

Све наведене варијабле су биле у функцији извођења основне
варијабле за процену максималне аеробне способности испитаника.
За процену КОГНИТИВНИХ СПОСОБНОСТИ биле су примењиване
следеће варијабле:
1. За процену ефикасности паралелног процесора, односно уочавања
релација и корелата, примењен је тест:
С – 1,
2. За процену ефикасности инпут процесора, односно перцептивног
резоновања, примењен је тест:
ИТ – 1,
3. За процену ефикасности серијалног процесора,
симболичког резоновања, примењен је тест:
АЛ – 4.

односно

За процену КОНАТИВНИХ КАРАКТЕРИСТИКА примењене су ове
варијабле:
128

Зборник радова 2013

1. Регулатор активитета
2. Регулатор органских функција
3. Регулатор реакција одбране

(ЕПСИЛОН)
(ХИ)
(АЛФА)

4. Регулатор реакције напада

(СИГМА)

5. Систем за координацију регулативних функција

(ДЕЛТА)

6. Систем за интеграцију регулативних функција

(ЕТА)

МЕТОДЕ ОБРАДЕ РЕЗУЛТАТА
За утврђивање разлика у структури моторичких, функционалних и
когнитивних
способности као и конативних карактеристика код
селекционисаних фудбалера који се активно баве фудбалом примењена је
каноничка дискриминативна анализа. Дискриминативни модел се
интерпретира као посебан тип факторске анализе који садржи компоненте
које најбоље раздвајају групе у простору варијабли. Генерална статистичка
значајност дискриминације група испитаника израчуната је помоћу Ф-теста.
Дискриминативне варијабле се добијају на основу дискриминацијских
коефицијената који зависе од варијансе сваке варијабле из примењеног
система варијабли и имају оригиналне резултате. Дискриминативна јачина
примењених варијабли одређена је помоћу Wилксове ламбде, а ниво
значајности дискриминативне једначине одређује се Бартлеттовим тестом.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
РЕЗУЛТАТИ ДИСКРИМИНАТИВНЕ АНАЛИЗЕ НА ИНИЦИЈАЛНОМ И
ФИНАЛНОМ МЕРЕЊУ
На основу резултата приказаних на табели 1, може се истаћи да
постоји статистички значајна разлика у анализираним просторима између
резултата истраживања у финалном у односу на иницијално мерење (Сиг =
.00). Коефицијент каноничке корелације (Цан Цорр = 0.77) указује да је са
0.77% објашњена само једна значајна дискриминативна функција, те је тиме
експериментални третман позитивно утицао на промене тестираних
антрополошких димензија. Јачина извршене дискриминације је висока
(Wилк'с Л = 0.39) што указује да су примењена средства у
експерименталном периоду позитивно утицала на промене анализираних
антрополошких димензија карактеристика и то код већег броја испитаника.
Матрица структуре дискриминативне функције дата је на табели 2, а
њој коресподентни центроиди група на табели 3. На дискриминативну
јачину утицао је већи број варијабли које припадају различитим просторима.
На врху дискриминативне функције налазе се тестови структуирања
кретања, тапинг руком (МТАП) и координација са палицом (МКО) са
позитивним предзнаком у корист финалног мерења. На финалном мерењу је
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дошло до смањења укупне телесне масе тела, највероватније због смањења
поткожног масног ткива, јер је уједно дошло до повећања максималне,
апсолутне и релативне потрошње кисеоника и повећања оптерећења у
ватима (ПЕР, ОПТ, ВО2). То указује да је експериментални третман код
испитаника обезбедио већи ниво функционалних способности код
експерименталне групе а тиме и бољу физичку припремљеност. Већи део
адаптације кардиоваскуларног система испитаника већим напорима, указује
да је дошло до промене функционалних способности на крају
експерименталног третмана.
На крају експерименталног третмана испитаници експерименталне
групе су боље модулирали тоничко (АЛФА) али и боље регулисали и
контролисали кардиоваскуларни, респираторни, гастроинтестинални и
уропоетски систем (ХИ). То иде и у прилог хипотези о двосмерној вези
између регулатора реакција одбране и регулатора органских функција. На
крају треба напоменути да је дискриминативна функција одређена и једним
тестом експлозивне снаге, бацање медицинке из лежања, и једним тестом
флексибилности, шпагат. Промене у телесној висини иако дискриминативно
значајне се не могу приписати деловању експерименталног третмана већ
хередитарности.
Последња значајна дискриминативна варијабла је тест (ИТ – 1), који
процењује ефикасност инпут процесора, односно перцептивног резоновања
и одговара Кателовом генералном перцептивном фактору који је одговоран
за процес пријема и декодирања информација, и решавање оних проблема
чији су елементи непосредно дати у перцептивном пољу. Ова
дискриминативна варијабла указује на то да, у преферираној грани спорта,
резултата несумљиво зависи од способности решавања оних проблема чији
су елементи дати у пољу перцепције. То је разумљиво обзиром на
структуралне карактеристике фудбала која
захтева добре динамичке
стереотипе свих техника али и способност да се непосредно стварају нови
програми нападачких, одбрамбених и противнападачких активности.
Табела 1.
Каноничке дискриминативне функције
Фцн
1*
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Еиген

Пцт оф

Цум

Цан

Wилкс

В.

Вар

Пцт

Цорр

Л

1.51

100.00

100.00

.77

.39

X²

ДФ

Сиг

120.09

16

.00
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Табела 2.

Табела 3.

Матрица структуре
ФУНЦ1
МТАП

.51

МКО

-.45

ТМ

-.42

ПЕР

.38

МБМЕ

.30

МСПА

.29

ОПТ

-.27

АЛФА

-.26

МТАН

.26

ХИ

-.25

ВО2

.24

ТВ

.24

ПМ

.24

ИТ1

.22

М20В

.21

ЕТА

-.18

МДПК

.17

ДЕЛТА

-.17

АЛ4

.12

МД30

.12

СИГМА

-.10

МПСГ

.07

МДМ

-.07

МВИС

.06

ЕПСИЛОН

.06

С1

.05

МИПР

.03

Центроиди група
ГРУПА

ФУНЦ1

И

-1.22

Ф

1.22

ЗАКЉУЧАК
Истраживање је спроведено са циљем да се утврде разлике у
структури моторичких, функционалних и когнитивних способности као и
конативних карактеристика код селекционисаних фудбалера који се активно
баве фудбалом.
У сврху утврђивања разлика у структури моторичких, функционалних
и когнитивних
способности као и конативних карактеристика код
селекциомисаних фудбалера, испитано је 70 испитаника старих од 12-14
година.
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Сви подаци у овом истраживању,
обрађени су у Центру за
мултидисциплинарна истраживања Факултета за спорт и физичко
васпитање Универзитета у Приштини помоћу система програма за обраду
података који је развио Поповић, Д. (1980), (1993) и Момировић, К. и
Поповић, Д. (2003).
На дискриминативну јачину утицао је већи број варијабли које припадају
различитим просторима. На врху дискриминативне функције налазе се тестови
структуирања кретања, тапинг руком (МТАП) и координација са палицом (МКО)
са позитивним предзнаком у корист финалног мерења. На финалном мерењу је
дошло до смањења укупне телесне масе тела, највероватније због смањења
поткожног масног ткива, јер је уједно дошло до повећања максималне, апсолутне
и релативне потрошње кисеоника и повећања оптерећења у ватима (ПЕР, ОПТ,
ВО2). То указује да је експериментални третман код испитаника обезбедио већи
ниво функционалних способности код експерименталне групе а тиме и бољу
физичку припремљеност. Већи део адаптације кардиоваскуларног система
испитаника већим напорима, указује да је дошло до промене функционалних
способности на крају експерименталног третмана.
На крају експерименталног третмана испитаници експерименталне
групе су боље модулирали тоничко (АЛФА) али и боље регулисали и
контролисали кардиоваскуларни, респираторни, гастроинтестинални и
уропоетски систем (ХИ). То иде и у прилог хипотези о двосмерној вези
између регулатора реакција одбране и регулатора органских функција. На
крају треба напоменути да је дискриминативна функција одређена и једним
тестом експлозивне снаге, бацање медицинке из лежања, и једним тестом
флексибилности, шпагат. Промене у телесној висини иако дискриминативно
значајне се не могу приписати деловању експерименталног третмана већ
хередитарности.
Последња значајна дискриминативна варијабла је тест (ИТ – 1), који
процењује ефикасност инпут процесора, односно перцептивног резоновања
и одговара Кателовом генералном перцептивном фактору који је одговоран
за процес пријема и декодирања информација, и решавање оних проблема
чији су елементи непосредно дати у перцептивном пољу. Ова
дискриминативна варијабла указује на то да, у преферираној грани спорта,
резултата несумљиво зависи од способности решавања оних проблема чији
су елементи дати у пољу перцепције. То је разумљиво обзиром на
структуралне карактеристике фудбала која
захтева добре динамичке
стереотипе свих техника али и способност да се непосредно стварају нови
програми нападачких, одбрамбених и противнападачких активности.
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РAЗЛИКE У MOРФOЛOШКИM
КAРAКTEРИСTИКAMA ДEВOJЧИЦA И ДEЧAКA
ПРEДШКOЛСКOГ УЗРAСTA
Eлизaбeтa Стoиљкoвић 1, Лaзaр Toскић 2
1
2

Фaкултeт спoртa и физичкoг вaспитaњa уНишу

СтудeнтДиплoмских студиja Фaкултeтa спoртa ифизичкoг вaспитaњa у Бeoгрaду
Eлизaбeтa Стoиљкoвић, Лaзaр Toскић

Сажетак: Циљ истрaживaњa je дa сe нa узoрку 136 испитaникa прeдшкoлскoг
узрaстa (70 дeвojчицa и 66 дeчaкa), узрaстa oд 6 гoдинa ± 6 мeсeци, примeни
систeм oд 12 вaриjaбли мoрфoлoшких кaрaктeристикa и утврдe рaзликe
измeђу групa с oбзирoм нa пoлу aритмeтичким срeдинaмa вaриjaбли, кaкo би
сe нa прaвoвaљaниjи и oбjeктивниjи нaчин мoгao сaглeдaти њихoв
мoрфoлoшки рaзвoj. Oбрaдoм пoдaтaкa пoмoћу стaтистичкe мeтoдe
мултивaриjaнтнe и унивaриjaнтнe aнaлизe вaриjaнсe (MAНOВA/AНOВA),
рeзултaти су пoкaзaли дa измeђу дeвojчицa и дeчaкa у цeлoм систeму
(мултивaриjaнтнo)
примeњeних
мoрфoлoшких
вaриjaбли
пoстojи
стaтистички знaчajнa рaзликa измeђу aритмeтичких срeдинa (п=00). Након
израчунате униваријантне анализе (АНОВА) може се видети да тој разлици
посебно доприносе разлике у ширини рамена, ширини карлице, ширини
кукова, средњем обиму грудног коша, обиму надлактице опружене руке и
масе тела и то у корист већих вредности код дечака (разлике имају негативан
предзнак). Наиме, дечаци имају статистички значајно шира рамена, карлицу и
кукове, као и већи обим грудног коша и надлактице и такође већу масу тела.
Такође разлици на мултиваријантном ниво доприноси и разлика у кожном
набору надлактице, где је добијена статистички значајна разлика али у
корист већих вредности код девојчица.
Кључнe рeчи: дeвojчицe, дeчaци, прeдшколски
кaрaктeристикe, MAНOВA/AНOВA, рaзликe

узрaст,

мoрфoлoшкe

УВОД
Трансформација антрополошког статуса неке јединке немогућа је без
одличног познавања свих његових сегмената. Један од сегмената
антрополошког статуса представљају и морфилошке карактеристике.
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Под појмом морфолошких карактеристика углавном подразумевамо
систем структура морфолошких димензија који је омеђен са ограниченим
бројем манифестних, директно мерљивих антропометријских мера.
Познато је да у току телесног раста и развоја поједини делови тела не
прате исту кривуљу, већ да свој максимум достижу у различитим
временским тачкама. Из тих разлога, морфолошка структура тела, која се
базира на међусобним интеракцијама свих антрополошких мера у
различитим фазама развоја може бити различита, односно, поједине
морфолошке карактеристике могу у различитим времеским тачкама
учествовати са различитим коефицијентима учешћа у одређеној
морфолошкој структури тела (Maлaцкo &Стaнкoвић, 2009; Пoпoвић-Илић eт
aл., 2010; Стaнкoвић& Maлaцкo, 2011; Живaнoвић eт aл., 2010).
Развој појединих морфолошких карактеристика у значајној је мери
детерминисан и индивидуалним склопом ендогено и егзогено условљених
чинилаца, који у истом развојном периоду различитим субјектима одређује
различиту физиолошки старост. Код неких морфолошких карактеристика,
нарочито код оних који су под знатнијим утицајем егзогених чинилаца,
варијације у популацији исте хронолошке доби могу бити веома велике.
Данас је немогуће замислити неко озбиљније планирање било какве
кретне активности у циљу трансформације антрополошког статуса, без
познавања морфолошких карактеристика и то у односу на специфичности
као што су узрасне особености, особености пола, конституционалне и
функционалне способности организма (Maлaцкo & Дoдeр, 2008; Стaнкoвић,
2001; Стaнкoвић & Пoпoвић, 2009).
Узрасне особености представљају један од основних фактора
приликом планирања трансформационих процеса антрополошког статуса, а
самим тим и морфолошких карактеристика. Да подсетимо само да су
разлике које постоје између популације предшколског узраста и осталих
старијих узраста како у кванитативном, тако и квалитативном смислу.
Примера ради, мишићна маса која је код деце предшколског узраста
апсолутно мања у односу на остале старије узрасте, је и у односу на саму
масу тела детета мања него код рецимо одраслих и она према неким
ауторима износи 27% у односу на 44% колико износи код одраслих (Бaлa ,
1981, 1996).
Пол као значајан фактор у развоју јединке у многоме детерминише
различитости у морфолошком карактеристикама. Утврђивање и познавање
тих разлика су незаобилазни фактор у нечему што називамо квалитативна
трансформација антрополошког статуса јединке, а у овом раду те јединке
представљају девојчице и дечаци предшколског узраста.
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METOДЕ
Узорак испитаника
Узорак испитаника представљају 136 испитаника предшколског
узраста, старих 6 година ±6 месеци. Укупан узорак је подељен на две групе.
Прву групу чине 70 девојчица а другу групу 66 дечака. Сви испитаници имају
организовану наставу физичког васпитања у предшколским установама у
Нишу.
Узорак варијабли
Укупансистемзаутврђивањеморфолошкихдимензијасачињенјеод 12
антропометријскихмера (Стojaнoвић eт aл., 1975; Toскић, 2000; Toскић eт
aл., 2012):
1) Лонгитудионалнадимензионалност
1. Висинатела

АВИС

2. Седећависина

АСЕД

3. Дужинаноге

АДУН

2) Трансверзалнадимензионалност
4. Ширинарамена

АШРА

5. Ширинакарлице

АШИК

6. Ширинакукова

АШКУ

3) Волуменимасатела
7. Средњиобимгрудногкоша

АОГК

8. Обимнадлактицеопруженеруке

АОНА

9. Масатела

АМАС

4) Поткожномасноткиво
10. Кожнинабортрбуха

АКНТ

11. Кожнинаборлеђа

АКНЛ

12. Кожнинаборнадлактице

АКНН

Статистичка анализа
У оквиру мултиваријантне анализе варијанце морфолошког и
моторичког простора (МАНОВА – Табела 5 и 6) израчунати су: Wилкс
Ламбда – вредност коефицијента Wилкс теста једнакости група центроида;
Ф-тест – вредност коефицијента Ф-теста за утврђивање значајности
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WилксЛaмбдe; Сиг. – статистичка значајност израчунатог Ф-теста и разлике
између центроида група. У оквиру униваријантне ананлизе варијанце
морфолошког и моторичког простора (АНОВА – Табела 5 и 6) израчунати су:
Ф-тест (Ф) и статистичка значајности Ф-теста (Сиг.). Поред тога, ради лакше
интерпретације приказане су и аритметичке средине (Меан 1 и Меан 2) као
и разлика између њих (Меан Дифференце) (Пoпoвић, 1993a, 1993б; Maлaцкo
& Пoпoвић, 2001).

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Табела 1. – ОСНОВНИ ДЕСКРИПТИВНИ ПАРАМЕТРИ – МОРФОЛОШКИ
ПРОСТОР – ДЕВОЈЧИЦЕ

ВАР.

Н

МИН

МАX

M

Sm

СД

СКЕW

КУРТ

АВИС

70

116

138

125.071

0.739

6.182

0.340

-0.747

АСЕД

70

54

73

64.186

0.612

5.117

0.187

-0.647

АДУН

70

55

75

64.057

0.656

5.490

0.311

-1.011

АШРА

70

22

32

26.486

0.242

2.027

0.349

0.042

АШИК

70

17

26

20.700

0.244

2.038

0.453

-0.100

АШКУ

70

17

25

20.229

0.257

2.148

0.724

-0.231

АОГК

70

50

74

56.957

0.689

5.765

1.341

1.447

АОНА

70

14

22

17.314

0.208

1.741

0.585

0.129

АМАС

70

16

36

22.186

0.424

3.548

1.177

3.360

АКНТ

70

6

13

9.229

0.238

1.994

-0.156

-0.887

АКНЛ

70

6

13

8.386

0.185

1.544

0.998

1.384

АКНН

70

5

13

8.771

0.192

1.608

0.298

-0.101

АКПТ

70

9

15

11.700

0.155

1.301

-0.231

-0.380

Анализом добијени вредности у Табели 1 може се уочити да варијабле
АОГК и АМАС имају позитивно асиметричну дистрибуцију. Ово указује да је
врх криве дистри буције резултата средњег обима грудног коша и масе тела
девојчица значајније померен у лево, односно ка зони нижих вредности.
Такође је код варијабли АОГК и АМАС уочена лептокуртична дистрибуција,
што указује на израженије груписање резултата око аритметичке средине,
односно нешто повећану хомогеност дистрибуције резултата.
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Табела 2. – ОСНОВНИ ДЕСКРИПТИВНИ ПАРАМЕТРИ – МОРФОЛОШКИ
ПРОСТОР – ДЕЧАЦИ

ВАР.

Н

МИН

МАX

M

Sm

СД

СКЕW

КУРТ

АВИС

66

115

137

127.000

0.757

6.149

-0.164

-0.672

АСЕД

66

50

73

63.333

0.763

6.200

-0.657

0.036

АДУН

66

51

79

63.985

0.743

6.040

0.019

0.782

АШРА

66

25

39

29.000

0.394

3.201

1.509

2.252

АШИК

66

19

28

22.985

0.287

2.330

-0.034

-1.082

АШКУ

66

18

28

22.606

0.308

2.505

0.598

-0.351

АОГК

66

50

87

63.197

0.995

8.081

0.702

0.078

АОНА

66

14

26

19.985

0.356

2.890

0.098

-0.831

АМАС

66

20

46

27.258

0.874

7.098

1.633

1.489

АКНТ

66

3

14

9.182

0.231

1.880

-0.171

0.855

АКНЛ

66

2

13

8.803

0.205

1.666

-0.686

3.678

АКНН

66

6

14

9.303

0.203

1.645

0.393

0.225

АКПТ

66

8

14

10.818

0.170

1.380

0.229

-0.591

Анализом добијени вредности у Табели 2 може се уочити да варијабле
АШРА и АМАС имају позитивно асиметричну дистрибуцију. Ово указује да је
врх криве дистрибуције резултата ширине рамена и масе тела дечака
значајније померен у лево, односно ка зони нижих вредности. Такође је код
варијабли АШРА и АКНЛ уочена лептокуртична дистрибуција, што указује
на израженије груписање резултата око аритметичке средине, односно
нешто повећану хомогеност дистрибуције резултата.

Табела 3. – Мултиваријантна и униваријантна анализа – МОРФОЛОШКИ
ПРОСТОР

ВАР.

Ф

Сиг.

Меан 1

Меан 2

Меан

(девојчице)

(дечаци)

Дифференце

АВИС

3.323

0.071

125.071

127.000

-1.929

АСЕД

0.768

0.382

64.186

63.333

0.852

АДУН

0.005

0.942

64.057

63.985

0.072

АШРА

30.307

0.000

26.486

29.000

-2.514

АШИК

37.150

0.000

20.700

22.985

-2.285
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АШКУ

35.436

0.000

20.229

22.606

-2.377

АОГК

27.112

0.000

56.957

63.197

-6.240

АОНА

43.167

0.000

17.314

19.985

-2.671

АМАС

28.262

0.000

22.186

27.258

-5.072

АКНТ

0.020

0.888

9.229

9.182

0.047

АКНЛ

2.298

0.132

8.386

8.803

-0.417

АКНН

3.631

0.059

8.771

9.303

-0.532

АКПТ

14.717

0.000

11.700

10.818

0.882

Wилк'с Ламбда – 0.389; Ф-однос - 14.763; Сиг. – 0.000

На основу вредности Wилкс Ламбде (0.389), и Ф-односа (14.763) датих
испод табеле 3, показано је да постоји статистички значајна разлика (Сиг. –
0.000) у испитиваним морфолошким карактеристикама између групе
девојчица и дечака предшколског узраста. Ови коефицијенти указују да
постоји статистички значајна разлика на мултиваријантном нивоу.
Након израчунате униваријантне анализе (АНОВА – табела 5) може се
видети да тој разлици посебно доприносе разлике у ширини рамена (АШРА),
ширини карлице (АШИК), ширини кукова (АШКУ), средњем обиму грудног
коша (АОГК), обиму надлактице опружене руке (АОНА) и масе тела (АМАС) и
то у корист већих вредности код дечака (разлике имају негативан
предзнак). Наиме, дечаци имају статистички значајно шира рамена, карлицу
и кукове, као и већи обим грудног коша и надлактице и такође већу масу
тела. Такође разлици на мултиваријантном нивоу доприноси и разлика у
кожном набору надлактице (АКНН), где је добијена статистички значајна
разлика али у корист већих вредности код девојчица.

ЗАКЉУЧАК
Циљ овог истраживања је био да се помоћу сета од 12 морфолошких
варијабли утврде разлике у морфолошким карактеристикама у односу на
пол.
У сврху утврђивања разлика испитано је70 дeвojчицa и 66 дeчaкa
предшколског узраста,старости oд 6 гoдинa ± 6 мeсeци.
За процену морфолошких карактеристика испитаника примeњен је
систeм oд 12 мoрфoлoшких варијабли, пробраних према Међународном
Биолошком Програму.Oбрaда пoдaтaкa извршена је пoмoћу стaтистичкe
мeтoдe
мултивaриjaнтнe
и
унивaриjaнтнe
aнaлизe
вaриjaнсe
(MAНOВA/AНOВA).
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Добијени рeзултaти су пoкaзaли дa измeђу дeвojчицa и дeчaкa у цeлoм
систeму (мултивaриjaнтнo) примeњeних мoрфoлoшких вaриjaбли пoстojи
стaтистички знaчajнa рaзликa измeђу aритмeтичких срeдинa (п=00). Након
израчунате униваријантне анализе (АНОВА) може се видети да тој разлици
посебно доприносе разлике у ширини рамена, ширини карлице, ширини
кукова, средњем обиму грудног коша, обиму надлактице опружене руке и
масе тела и то у корист већих вредности код дечака (разлике имају
негативан предзнак). Наиме, дечаци имају статистички значајно шира
рамена, карлицу и кукове, као и већи обим грудног коша и надлактице и
такође већу масу тела. Такође разлици на мултиваријантном нивоу
доприноси и разлика у кожном набору надлактице, где је добијена
статистички значајна разлика али у корист већих вредности код девојчица.
Треба рећи да су добијени резултати у складу са досадашњим
сазнањима у овој области.
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РEГРEСИOНA AНAЛИЗA TEСTA БРЗИНE У
СИСТЕМУ НЕКИХ АНТРОПОМЕТРИЈСКИХ
ВАРИЈАБЛИ КОД ДEЦE ПРEДШКOЛСКOГ
УЗРAСTA
Eлизaбeтa Стoиљкoвић 1; Лaзaр Toскић 2
1
2

Фaкултeт спoртa и физичкoг вaспитaњa у Нишу

Студeнт Диплoмских студиja Фaкултeтa спoртa и физичкoг вaспитaњa у Бeoгрaду
Eлизaбeтa Стoиљкoвић , Лaзaр Toскић

Сажетак: Циљ истрaживaњa je дa сe нa узoрку 136 испитaникa прeдшкoлскoг
узрaстa изрaчунa утицaj прeдиктoрскoг систeмa oд 12 вaриjaбли
мoрфoлoшких кaрaктeристикa нa рeзултaт у тeсту брзинe трчaњa 10м
лeтeћим стaртoм. Oбрaдoм пoдaтaкa пoмoћу стaтистичкe мeтoдe рeгрeсиoнe
aнaлизe рeзултaти су пoкaзaли да систем предикторских варијабли
морфолошког простора има средњу и статистички значајну мулитиплу
корелацију са зависном-критеријском варијаблом. На основу вредности
регресионих коефицијената може се уочити да од свих предикторских
варијабли статистички значајан утицај на критерију имају само варијабле
телесна висина и конжни набор надлакта. Деца виша растом и са мањим
кожним набором надлакта постижу веће вредности у критеријској варијабли
специфичне моторике трчање 10 метара летећим стартом, а пошто се ради о
брзини, веће вредности значе и слабији резултат.
Кључнe рeчи: прeдшкoлски узрaст, брзинa, мoрфoлoшкe кaрaктeристикe,
утицaj

УВОД
Успех у свим кинезиолошким активностима зависи од
аннтрополошких
димензија
личности.
У
циљу
оптимализације
трансформационих процеса стално се врше испитивања која доприносе
мењању тог процеса. То је и разумљиво, с обзиром да су достигнућа човека
ограничена његовим потенцијалнимспособностима.
Познато је да у антропологији и кинезиологији није могуће директно
извршити мерење фактора који су релевантни за за успех у било којој
кинезиолошкој алтивности. О егзистенцији тих фактора закључујемо само
на основу њихових индикатора, односно рескција. Због тога је један од
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примарних задатака антрополошких истраживања да проналази методе које
нам омогућавају утврђивања фактора, односно димензија личности
одговорних за постизање успеха у кинезиолошким активностима (Stanković,
2001; Stanković & Malacko, 2009).
Многобројна истраживања код нас и у свету, о утицају средстава
телесних вежби на развој антрополошког статуса, недвосмислено су
показала да се правилном организацијом рада и адекватним дозирањем
интезитета и обима оптерећења може утицати на развој готово свих
сегмената антрополошког статуса.
Како делове антрополошког простора представљају морфолошке
карактеристике и моторичке способности, реално је претпоставити да оне
имају
одређен утицај на усавршавање антрополошког статуса деце
предшколског узраста. Одрђивање степена развијености сегмената
антропоошког статуса омогућује да се у одређеном узрасту, обрати већа или
мања пажња некој компоненти тог статуса, сходно величини промене која се
може очекивати под утицајем одређене кретне активности.
Када говоримо о квалитативном унапређењу антрополошког статуса
неке јединке, веома важно је нагласити да је такво унапређење могуће само
уз поштовање чињенице да је антрополошки статус мултидимензионалне
природе, где постоје позитивне корелације између свих сегмената тог
статуса, те га искључиво тако, поштујући његову мултидимензионалност,
треба узимати приликом планирања одређених трансформационих
садражаја, али и приликом истраживања као што је случај у овом
истраживању (Bahnke & Wilmore, 1974; Hošek-Momirović, 1981, 1987; Malacko
& Stanković, 2009).

МЕТОДЕ
Узорак испитаника
Узорак испитаника представљају 136 испитаника предшколског
узраста, старих 6 година ±6 месеци. Укупан узорак је подељен на две групе.
Прву групу чине 70девојчица а другу групу 66 дечака. Сви испитаници имају
организовану наставу физичког васпитања у предшколским установама у
Нишу.
Узорак варијабли
Укупан систем за утврђивање морфолошких димензија сачињен је од
12 антропометријских мера (Kurelić et al., 1975):
1) Лонгитудионална димензионалност
1. Висина тела
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2. Седећа висина

АСЕД

3. Дужина ноге

АДУН

2) Трансверзална димензионалност
4. Ширина рамена

АШРА

5. Ширина карлице

АШИК

6. Ширина кукова

АШКУ

3) Волумен и маса тела
7. Средњи обим грудног коша

АОГК

8. Обим надлактице опружене руке

АОНА

9. Маса тела

АМАС

4) Поткожно масно ткиво
10. Кожни набор трбуха

АКНТ

11. Кожни набор леђа

АКНЛ

12. Кожни набор надлактице

АКНН

Статистичка анализа
У оквиру компаративне параметријске процедуре примењена је
линеарна мултипла регресиона анализа уз примену методе – ЕНТЕР. При
том су израчунате следеће вредности: Р – коефицијент мултипле корелације
критеријске варијабле и система предикторских варијабли; Р2 – коефицијент
детерминације; Ф – вредност Ф-теста; Сиг. – статистичка значајност
коефицијента мултипле корелације. Све ове вредности приказане су у дну
табела од 7 до 13. У табелама од 7 до 13 приказане су следеће вредности: р –
корелација критеријске и предикоторске варијабле; р-Парт – парцијална
корелација критеријске и предикторске варијабле; Бета – стандардизовани
бета коефицијент; т – вредност т теста; Сиг. – значајност бета
коефицијента(Popović, 1993; Malacko & Popović, 2001)..
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РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Табела 1. – Регресиона анализа варијабли морфолошког простора и
критеријске варијабле М10Л

ВАР.

Р

р -Парт

Бета

т

Сиг.

АВИС

-0.021

0.195

0.394

2.191

0.030

АСЕД

-0.173

-0.021

-0.053

-0.227

0.821

АДУН

-0.155

-0.120

-0.322

-1.331

0.186

АШРА

0.033

0.121

0.181

1.347

0.180

АШИК

-0.046

-0.013

-0.028

-0.143

0.887

АШКУ

-0.009

0.058

0.128

0.641

0.523

АОГК

-0.152

-0.208

-0.468

-2.354

0.020

АОНА

-0.093

-0.016

-0.026

-0.180

0.858

АМАС

-0.031

0.072

0.145

0.802

0.424

АКНТ

-0.024

0.151

0.274

1.691

0.093

АКНЛ

0.008

0.134

0.213

1.488

0.139

АКНН

-0.136

-0.231

-0.350

-2.624

0.010

АКПТ

-0.164

-0.148

-0.232

-1.653

0.101

Р=0.455; Р2 =0.207; Ф=2.453; Сиг.=0.005

Из табеле 1 може се уочити да систем предикторских варијабли
морфолошког простора има средњу и статистички значајну мулитиплу
корелацију са зависном-критеријском варијаблом М10Л. Систем
предикторских варијабли објашњава само 20,7% варијаблитета критерија,
док су за осталих 79,3% одговорне неки други параметри који нису
обухваћини моделом. На основу вредности регресионих коефицијената
може се уочити да од свих предикторских варијабли статистички значајан
утицај на критерију имају само варијабле телесна висина - АВИС и конжни
набор надлакта - АКНН. Деца виша растом (позитиван предзнак Бета АВИС)
и са мањим кожним набором надлакта (негативна предзнак Бета АКНН)
постижу веће вредности у критеријској варијабли специфичне моторике
трчање 10 метара летећим стартом, а пошто се ради о брзини, веће
вредности значе и слабији резултат.
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ЗАКЉУЧАК
Циљ овог истрaживaњa je биодa сe утврди утицaj одрђених
мoрфoлoшких кaрaктeристикa нa рeзултaт у тeсту брзинe трчaњa 10м
лeтeћим стaртoм. У сврху утврђивања релација између одређених
морфолошких карактеристика и критеријск варијабле испитано је136
испитaникa прeдшкoлскoг узрaстa, узрaстa oд 6 гoдинa ± 6 мeсeци.
За процену морфолошких карактеристика испитаника примeњен је
систeм oд 12 мoрфoлoшких варијабли, пробраних према Међународном
Биолошком Програму. Kритеријску варијаблу је предатављао тест брзине
трчања 10м летећим стартом.Oбрaда пoдaтaкa је извршена пoмoћу
стaтистичкe мeтoдe рeгрeсиoнe aнaлизe.Добијенирeзултaти су пoкaзaли да
систем предикторских варијабли морфолошког простора има средњу и
статистички значајну мулитиплу корелацију са зависном-критеријском
варијаблом. На основу вредности регресионих коефицијената може се
уочити да од свих предикторских варијабли статистички значајан утицај на
критерију имају само варијабле телесна висина и конжни набор надлакта.
Деца виша растом и са мањим кожним набором надлакта постижу веће
вредности у критеријској варијабли специфичне моторике трчање 10
метара летећим стартом, а пошто се ради о брзини, веће вредности значе и
слабији резултат.

REFERENCES
1. Behnke, A. & Wilmore, J. H. (1974). Evaluation and regulation of body
and composition. Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
2. Hošek-Momirović, A. (1981). Povezanost morfoloških taksona sa
manifestnim i latentnim dimenzijama koordinacije [Relation between
morphological taxons and the manifest and latent dimensions
coordination]. Kineziologija, 4, vol. 11(5-108).
3. Hošek, A. (1987). Položaj horizontalnih osovina u morfološkom sklopu
muškaraca i žena [The position of horiyontal body axes in the
morphological system of men and women]. Kineziologija, 19 (1), 15-18.
4. Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ. &
Viskić-Štalec, N. (1975). Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih
dimenzija omladine [The structure and development of morphological
and motorical dimensions of adults]. Beograd: Institut za naučna
istraživanja Fakulteta za fizičko vaspitanje.
5. Malacko, J. & Popović, D. (2001).Metodologija kineziološko antropoloških
istraživanja. [Methodology of kinesiological and anthropological
research]. Leposavić: Faculty of Physical Education.
147

Зборник радова 2013

6. Malacko, J. & Stanković, V. (2009). The latent structure of morphological
characteristics of top handball, basketball and football players. Sport
Science, 2, vol 1(111-116).
7. Popović, D. (1993). Programi i potprogrami za analizu kvantitativnih
promena. [The programs and sub-programs for the analysis of
quantitative changes]. Priština: Faculty of Physical Education.
8. Stanković, V. (2001). Osnove primenjene kineziologije. [The basics of
applied kinesiology]. Leposavić: Fakultet za fizičku kulturu.
9. Stanković, V., Malacko, J. (2009). The differences in morphological
characteristics among top handball, basketball and football players. Acta
Kinesiologica, 3 (2), 90-94.

148

Зборник радова 2013

СТИЛ1 КООПЕРАТИВНОГ УЧЕЊА У АКЦИЈИ БУДУЋНОСТ ШКОЛСКОГ ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА
Душан Сп. Илић1, Милева Илић2
1

Републички педагошки завод, Бањалука
2

УТТШ, Бањалука, Р. Српска

Душан Сп. Илић, Милева Илић

I УВОД
Да би указали на основне карактеристике овог стила вјежбања (читај
учења) ученика у школском физичком васпитању показаћемо који су
најчешћи стилови, а које примјењују наставници физичког васпитања у
основним и средњим школама у мањој или већој мјери. Они су дуго прије
1992. године били предмет изучавања на Катедри методике наставе
физичког васпитања код чувеног, бившег др Ђорђа Најштетера на
Факултету физичке културе у Сарајеву. Они се могу разврстати у сљедећи
спектар наставних стилова:
1. Командни стил
традиционални)

вјежбања

(неки

га

с

правом

називају

2. Стил рада тј. вјежбања у малим (хомогеним) групама
3. Стил вјежбања у паровима (тандему, реципрочни стил), са и
без листића
4. Стил вјежбања властите креативности ученика
Стил вјежбања ученика у паровима ће у овом чланку бити предмет
разматрања. Рад у паровима је посебна и савремена (хуманистичка) али исто
тако може да буде и прелазна методичко-организациона форма наставног

1

Стил : начин писања и изражавања мисли, облик приказивања. Вујаклија, М. Лексикон
страних ријечи и израза, Просвета, Београд, 1996. стр. 847-848.
2

Стевановић,М., Мурадбеговић, А., Дидактичке иновације у теорији и пракси, Педагошка
мисао и пракса, 9, Дневник, Нови Сад, 1990.
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рада у физичком васпитању. У стручним радовима је до сада прилично
неоправдано запостављена проблематика вјежбања у паровима (у тандему)
иако она представља у одређеном смислу дидактичку иновацију у настави
школског физичког васпитања. ''Рад у паровима (тандему,партнерству)
убраја се у иновирајуће (социолошке) облике наставног рада. То је прелазни
модалитет од индиви-дуалног ка групном, колективном (фронталном) и
масовном облику наставног рада''.2 С правом ћемо рећи и у обрнутом смјеру.
У недостатку властитих истраживања и резултата указаћемо само на
основне чи-њенице које поједини аутори наводе, са жељом да се ова
методичко-организациона форма и од стране наставника физичког
васпитања обнови или боље изучи и чешће примјењује имајући у виду и
чињеницу да је прилично заступљена и ефикасна у спортовима гдје долази
до изражаја сарадња парова, разни дублови као нпр. у спортским играма, у
тенису, стоном тенису, веслању и др.
Карактеристике наставног рада тј стила вјежбања у паровима у
физичком васпитању, према писању до сада цитираних аутора, одликују се
већим бројем педагошких, психолошких, дидактичко-методичких,
организационих и социјалних обиљежја, која би се морала детаљније
анализовати и поузданије одразити и на наставу школског физичког
васпитања. Занимљив је и у обуци атлетике и почетника у пливању и
скијању.
Не би било оправдано констатовати да се само у настави физичког
васпитања, односно предметној дидактици, треба да разматрају васпитнообразовне предности и недостаци ове врсте наставног рада. Ово треба да се
чини и у методикама наставе и осталих предмета гдје је могућ и оправдан
рад ученика у паровима или тандему. У настави школског физичког
васпитања је популаран и могућ стил вјежбања у паровима (истина
прилично ограничен материјалном опремљеношћу) или како га још
називамо ''реципрочан'' стил вјежбања. Могућности његове примјене су
са и без листића. О овој процедури примјене, форме и садржаја листића
рада у паровима у настави физичког васпитања говорићемо у некој другој
приилици.
Сарадња или вјежбање ђака у паровима (кооперација) је својеврстан,
еклатантан (прави) примјер дугог процеса хуманизације (ослобађања)
ученика од зависности и наметаног одређивања шта ће и како да ради. То
ослобађање, преношење функција са наставника на ученика у школи је
постепен процес који треба да води пријеко потребној и пожељној
индивидуализацији у васпитно-образовном раду. Овакав рад може се с
правом назвати ''реципрочан'' (узајаман, обостран) стил рада
карактеристичан и својствен за искусног наставника и ученике. Овим
стилом рада (у паровима) у настави физичког васпитања се подучава,
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обучава и усавршава, чиме се превазилазе варијације у учењу и исправљају
моторичке грешке. Карактеристика реципрочног стила вјежбања (у
паровима, тандему) у физичком васпитању је што у њему нема ''понављања''
него стално веће и мање учење и усавршавање кретања, зависно од
способности дјетета. У њему се истински дешава увијек ново кретноекспресивно испољавање, изражавање. Оно се назива и ''вежбање као
учење без понављања'' (Покрајац, Б. 1997).
Душко Радовић, познати дјечији пјесник, изразио је проблем и
процес учења на врло једноставан и допадљив начин, а, које наставник
физичког васпитања мора да има на уму:
''Кад дјеца мисле?
Дјеца мисле само кад погријеше,
гријеше и мисле,
гријеше, гријеше
мисле, мисле
и науче да мисле.''

II УСАВРШАВАЊЕ КРЕТАЊА ВЈЕЖБАЊА ТАНДЕМ
СТИЛОМ
Суштина овог начина рада са ученицима је у интеракцији.3 Да би
побољшали и унаприједили интеракцију између наставнка и ученика и
посебно ученика и ученика треба (на)учити ученике, из часа у час из дана у
дан, да се свјесно4 укључе (контролишу) у почетку у мањи број радњи,
операција, а касније у већи и сложенији. Извођење радњи је само једна од
фаза учења, а усавршавање је извођење наученог у различитим ситуацијама
и у право вријеме. Ученике треба научити да кретне активности, радње
изводе с промјеном парова, лицем у лице, анфас у двије врсте, на разумљив,
прихватљив и одмјерен начин. Наставник прво показује вјежбу, затим је
усмено образложи, поново показује и укаже на примарно, из посебног угла,
3

Интеракција значи међузависност, међудејство двају или више система. Постоје бројни и
изразито вриједни и обимни истраживачки радови који се односе на анализе интеракције као
система категорија и техника посматрања како улоге и односа наставника као фактора
средине тако и односа ученик-ученик у одјељењу. Истраживање интеракцијских процеса у
физичком васпитању је неистражено поље како на релацији наставник- ученик тако и односу
ученик-ученик. Оно би требало да има као и истраживање наставне ефикасности и
ефективности перманентан карактер.
4

Физичко васпитање почиње учешћем свијести, тј. ума.
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на шта посебно треба обратити пажњу (нпр. положај појединих дијелова
тијела). Након увида у рад и присутне логичке диференцијације у раду међу
ученицима одређују се ученици сарадници или чак једна (обје) врста који
сарађују како са наставником тако и са својим партнерима. Ученици могу
самостално да бирају мјесто рада и у складу са упутствима наставника
(у)казују својим паровима шта је добро и(ли) мањкаво. Наставник добија на
времену, а и питање дисциплине међу ученицима се дидактички и правилно
рјешава. Врсте мијењају своје улоге. У том смислу и самој сарадњи и
приступу у раду постоје разне могућности које диктирају, како наставник5
тако и ученици. Тиме се ученици активно укључују размишљајући о томе.
Појавом моторичких грешака, посебно типичне грешке код ученика,
наставник прекида извођење, вјежбање констатује и издваја типичну
грешку казујући узрок њеног настанка и начин њеног превазилажења. Овај
поступак рада у нашим школама и пракси није заживјео.. Остале моторичке
грешке се постепено отклањају у раду с увођењем и примјеном нових
(пред)вјежби. Чим отпочне диференцијација, ученицима се дају задужења с
тим што напреднији добијају исти елеменат само у отежаним, сложенијим
условима, а они који заостају у напредовању раде на картону задатака
(листића) остварујући минимум знања и умијења. Листића је потребно
колико има парова.
Вријеме вјежбања (посматрања) у пару зависи од напретка. Постоји
слобода бирања и одређивања даљих радњи, поступака у раду ученика.
Слобода рада иде од трансформације рада у паровима ка индивидуалном
или раду група.
Предности вјежбања (рада) у паровима су :
1. примјењује се у свим узрастима;
2. овим стилом рада ученици су у прилици да наставни процес
прихвате с хуманистичког аспекта, да мисле, да гријеше и мисле и
да науче да мисле;
3. може се примјењивати прије или послије рада у малим
(хомогеним) групама;
4. непостоје садржаји у настави физичког васпитања гдје се не
може примијенити овакав начин рада тј вјежбања;
5. примјена је могућа и оправдана у часу учења новога, обучавања
и усавршавања, али не и у типу часа, условно речено, ''понављања'';

5

Савремени српски књижевник Милован Данојлић каже: ''Дијете је мој учитељ.''

152

Зборник радова 2013

6. примјењује се у свим видовима физичке културе (физичком
васпитању, спорту,
рекреацији и специјалном-корективном
вјежбању);
7. ученик се оспособљава за уважавање критичког мишљења и
позитивних примјера као и самокритичности и самовредновања
у таквом испољавању;
8.

већа
ангажованост
емоционалном плану;

на

физичком,

интелектуалном

и

9. партнери имају довољно времена за рад и сарадњу, међусобно
упознавање;.
10. погодан је посебно за примјену на часовима спортских игара
подијељених у два дијела, гдје се ђаци прво припреме за учење и
уче, а послије раде на физичкој припремљености;
11. вријеме рада је дуже, ефекат већи, број извођења, не чека се у
реду, колони;
12. ствара јак мотив за вјежбање, без треме (слободно, независно од
других у игри)
Овакав начин рада прате и неке потешкоће. Дистинкција
напредовања међу ученицима је груба и деликатна. Губи се вријеме на
консултовање листића. Потребан је, подсјећамо, завидан ниво,
дисциплинованости, спремности и времена прихватања оваквог начина
рада. Није остварив у већем степену принцип социјализације, поготово
ако се не обавља промјена парова.

III ВАРИЈАНТЕ СТИЛА ВЈЕЖБАЊА У ПАРОВИМА
(ТАНДЕМУ)
Рад у паровима или како га неки називају тандемски6 рад убраја се у
хуманистичке облике рада са ученицима и одликује се педагошкопсихолошким, дидактичким и социјалним обиље-жјима. Тандемски начин
рада се може моделовати у сљедећим дидактичким варијантама7 као :
1. Инструктиван рад
2. Кооперативно (сарадничко) учење

6

Тандем, ортаклук, парнерство обично између двије особе, сараднички пар (Вујаклија,
М.Речник страних речи и израза, Просвета, 1996. стр.868
7

Продановић, Љ., Стевановић, М): Рад у паровима као савремени наставни облик,
Привредно-финансијски завод, Београд, 1981.
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3. Индивидуално учење у пару
4. Креативни рад у пару с мијењањем улога

1. Инструктиван рад у тандему обухвата такву сарадњу у којој
напреднији помаже мање напредном, слабијем партнеру и то с више
аспеката :


времена трајања: стално и повремено



врсте садржаја: програмске грађе спортских игара, атлетике,
гимнастике, народних кола и плесова



мјесто извођења:
затвореног типа,



материјала: из кога се учи, на коме се учи, са кога се учи, а
који су различитог поријекла



праћења и (пр)оцјењивања: квантитета и квалитета
активности ученика (знања, умијења и навика) како у смислу
моторичких способности тако и усвојености стилизованих
кретања и елементарних кретних навика (откривање узрока и
корективних мјера). Праћење увијек подразумијева и
вредновање.



практичне примјене усвојених знања, умијења и навика
обострано задавање усмено-практичних и кретних задатака
како у ситуационо-моторичким тестовима тако и у
ситуацијама игре.

(ван)школски

простор

отвореног,

2. Кооператвно (сарадничко) учење у пару може да се примјењује у
свим дијеловима часа без обзира колико дијелова планирани час имао.
Поред класичне (традиционалне) структуре часа физичког васпитања у
уобичајена четири постоје подје-ле на два и три дијела часа. Овакво учење
сарадњом, такође, може да се примјењује без обзира на типологију часа како
ону општу (педагошку) тако и специфичну8 типологију часа физичког
васпитања. Кооперативно учење је својеврсна, вриједна али нажалост у
школском физичком васпитању ријетка појава. Према нашем поимању
стручно и нау-чно треба процијенити које су то вриједности, односно
добра за ученике својствена овом начину рада у односу на облик рада
такмичењем, компетицијом (неки га убрајају у наставну методу).

8

Специфична типологија или типологија физичког васпитања може се разматрати у три
типа часова: општи тип часа физичког васпитања, тип часа спортског вјежбања и тип часа
спортског тренинга.
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У оквиру ове врсте учења партнери уче нове и усавршавају старе
програмске садржаје у виду концентричног9 распореда наставне грађе. У
физичком васпитању увјежбавамо раније (у)познате садржаје како се то
уобичајено и континуирано практикује у вишим разредима основне школе
(тзв. рад у циклусима). Све програмске садржаје различите структуре
кретања реализујемо углавном кроз двије радње (наставне методе):


демонстрационе: показне, манипулативне, илустрационе



вербалне: разговор, објашњење, илустрација, посматрање,
размишљање

3. Индивидуално учење у пару је прије свега учење појединца у
пару без обзира на ниво напретка. Дидактички гледано, ученици у
одређеној фази наставне активности самостално стичу знања у дијади(пару)
и на тај начин се оспособљавају за самообучавање, самоусавршавање. Учење
појединца у пару се сагледава у двије дида-ктичке могућности: усмјерено
учење појединца у пару и самостално учење поје-динца у пару.
Усмјерено учење појединца у пару подразумијева самосталан рад уз помоћ
другог члана тј. пара или наставника. Оба члана могу да затраже помоћ од
наставника или један од другога.
Само трајање усмјереног учења у пару зависи од :


узраста ученика



спремности да се укључи у овакав рад и амбијент



обима и интензитета програмске грађе



претходног искуства,
спремности ученика

образововања

као

и

физичке

Ђаци старијег узраста могу се дуже ангажовати у самосталном раду.
Уколико су ђаци прихватили овај начин рада самостално ће бити и
успјешнији. Сложенија мисаоно-кретна активност захтијева помоћ партнера
и(ли) наставника и обрнуто.
Самостално учење појединца у пару захтијева да сваки члан пара
дуже вјежба самостално у току часа исте или различите кретне задатке,
предвјежбе или чак ланац покрета. Циљ овог начина (из)вођења је да оба
члана самостално вјежбају и стичу знања, умијећа и навике да своја тестовне
резултате упоређују, да се такмиче на здравим и поштеним начелима као и
да један другог помажу. Рад у паровима омогућава извођење различитих
мисаоно-кретних задатака у исто вријеме или непосредно прије или послије
9

Концентричан означава да се наставна грађа ''понавља'' два или више пута с тим да свако
''понављање'' подразумијева већи обим и дубље усавршавање, анализом узрочнопосљедичних веза од V до IX разреда.
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смјењивања појединачног рада. Чланови пара могу да се договарају о
приступима10 сложеном задатку, а најчешће им наставник даје задужења
парова, ређе индивидуална.11 Такво вјежбање буди мотивацију код ученика
и они развијају смисао за кретно-игровно стваралаштво. Тиме се активно
учи и стичу вриједности и добра за себе. Само пре-узимањем надлежности
од наставника односно њихово преношење на ученике води процесу
хуманизације12 физичког васпитања, а у том процесу ослобађања
појављују се особени знаци слободног изражавања у школском физичком
васпитању својствени сваком дјетету, особи (идиосинкразија).
4. Креативно вјежбање у пару с промјеном улога мора бити
слободан и само-сталан, ослобођен импровизације, шаблонског рада и
клишеа. Парови су спремни за увођење властитих и туђих идеја,
оригиналних предвиђања, увођења слогана, израза, узвика, подстицаја и сл.
Овај начин рада у пару скопчан је са стилом рада властите креативности
наставника и ученика у свим дијеловима и типовима часа.
Примјеном узајамног (реципрочног) стила успоставља се широко
поље интер-акција између наставника и ученика до остваривања високог
степена сарадње (кооперације). Оне могу бити и увијек су двосмјерне у
сљедећим случајевима : ученик – ученик (истог тандема), ученик-ученик (из
осталих тандема), наставник-тандем, наставник-ученици из тандема,
тандем-наставник, тандем-тандем (такмичење парова), одјељење(тандеми)наставник.
Веза тандем-наставник је основни тип (подсистем) интеракцијских
односа. Ова интеракција може доћи осмишљеном иницијативом наставника,
ученика у пару или обостраном сарадњом. За дидактику физичког
васпитања најповољнија
и примарна комуникација рекли бисмо
кооперација иде од тандема ка наставнику. Наставник је пресудан, кључан,
увијек стеничан у свом наступу, стилу вјежбања, васпитној филизофији. Он
ствара вријеме за расположење, климу, кријепи снагу, мами осмијех и
задовољство ђака и излечује их. Уколико наставник даје само информације и
упутства то представља једностран и најнижи ниво комуникације и сарадње.
Са становишта васпитно-образовних ефеката пресудна је свеукупна
комуникација између парова. Парови могу да мијењају улоге, позиције,

10

Овај рад предвиђа указивање и вјежбање: натпросјечног са просјечним, просјечног са
просјечним и просјечног са исподпросјечним (слабим).
11

Између осталих на физиолошки интензивнијим часовима, нужан је увид и самопроцјена
рада срца.
12

Полич, Б. (1967): Хуманизација физичке културе, НИП, ''Партизан'', Београд
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налоге, захтјеве, листиће, идеје, материјале, реквизите, тестирају се, прате,
вреднују, оцјењују, подстичу и сл.
Сваки квантум интеракцијских веза било сталних и повремених
(вербалних и невербалних) рађа нови квалитет који доприноси
ефикаснијем и ефективнијем раду у смислу: ''када да се'', ''зашто да се'' и
''ради чега да се'' оствари одређени садржај.
У дјетињству присутно је такмичење и сарадња:
* рано дјетињство до 8 година: учи се о конкуренцији, кооперативна
игра више одговара, моторика и друштвеност се убрзано развијају,
дозволите дјеци да буду усмјерени на себе под вашим вођством,
* средње детињство (8-12 година): Дјеца се у великој мјери разликују
у свом физичком развоју, они имају потребу за припадањем, почетак тренда
ка одустајање од нездравих конкурентних активности, дјеца жуде за
признавањем и одобравањем, забава је циљ ангажовања,
* касно дјетињство (12-14 година): Потреба за награђивањем и
признавањем се интензивира, већи утицај вршњака, забава је и даље разлог
број један да би се такмичили,
* рана младост (14-18 година): Перцепција себе као компетента, боља
способност за размишљање, препознавање позитивних и негативних
аспеката конкуренције, модели улога одрас- ле особе остају важни, способни
за успостављање здраве равнотеже између надметања и сарадње.

IV З А К Љ У Ч А К
* Стилови се препознају према положају ученика (и наставника) у
наставном процесу, а који је у овом стилу прилично активно изражен,
* Стил вјежбања (рада) у паровима високо ''котира'' (радо је
прихваћен и од ђака и од наставника) у спектру доступних, познатих и
издиференцираних стилова у настави школског физичког васпитања,
* Изузетно је ефикасан, пожељан, а има своје варијанте (са и без
листића тј. картона).
* Што је најбитније, овај стил блиско је повезан с индивидуалним
вјежбањем, а то је и циљ физичког васпитања. Тако се с(о)твара
могућност размјене идејних, кретно-игровних и експресивних искустава,
запажања и коментара, утисака и сугестија партнера тј. сарадника који има
прилику да боље ''види, предложи и естетски унаприједи'' оно шта се
дешава и испољава у постављеном захтјеву или активности.

157

Зборник радова 2013

* Овај стил вјежбања захтијева више пажње, јер су исходи рада како
у интелектуалном, физичком и емоционалном плану његовог учења
богатији од осталих. Нажалост, свједоци смо праксе да је примјена овог
начина вјежбања у физичком васпитању ријетка због ограниченог простора
и недовољне техничке и материјалне опремљености школа, што се дабоме,
негативно одражава на ниво квалитета рада и очекиваног исхода учења.
Дабоме, став је дио компетенција у емоционалном домену развоја личности.
На крају да подсјетимо, Boby d’ Porter е рекао: ''Ваша највећа имовина
приликом учења јест позитиван став.''
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КРЕАТИВНИ НАСТАВНИК
Слађана Станковић¹, Драгана Алексић²
1

Факултет педагошких наука у Јагодини, Универзитета у Крагујевцу

2

Факултет спорта и физичког васпитања у Лепосавићу, Универзитета у Приштини
Слађана Станковић, Драгана Алексић

Сажетак: Креативност је једна од најзначајнијих људских карактеристика и
посебно је важно да се она користи у настави како би та настава била ближа
људским потребама, а тиме и успјешнија. Креативност учитеља узима се као
главна предпоставка за развијање креативног ученика и мора се схватити и
као једна од основа истраживачког рада. Учитељева креативност, као и
креативност сваке особе, подложна је многим утицајима који су у школским
условима још израженији. У организацији васпитно – образовног процеса
учитељи морају стварати повољну социо - емоционалну климу, развијати
креативно мишљење, ослобадјати ученике страха од евалуације, успоставити
правилне односе који омогуцавају креативни развој, укључивати
и
навикавати учнике на креативан рад путем постављања креативних задатака
и питања која це покретати њихове креативне менталне процесе.
Кључне речи: учитељ, креативност, васпитно- образовни процес, ученици.

КРЕАТИВНОСТ - КОМПЕТЕНЦИЈА САВРЕМЕНОГ
НАСТАВНИКА
Креативност је дуго дефинисана као највиша форма менталних
функција код људи. Тек последњих десетак година се креативност повезује и
са процесом васпитања и образовања. У савременој литератури, креативност
се све чешће дефинише као стварање нечег новог (Блажевић, 2010, 181). За
наставнике је од посебног значаја споменути да је доказана чињеница да од
избора стратегије учења зависи процес развијања и стварања креативних
релација и одговора код ученика, тј. да одређене стратегије учења стварају и
развијају далеко креативније ученике. Креативни наставник је кључни
чиниоц у стварању креативних васпитних ситуација које ће омогућити
креативно учење, а обострано креативно понашање наставника и ученика,
тј. њихова интеракција, утицаће на развој креативних потенцијала код
ученика.
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Наставник се не треба строго држати постојећег, прописаног, већ увек
треба имати визију новог, другачијег, бољег и интересантинијег приступа.
Од наставника се очекује да добро познаје подручје које предаје, садржаје и
методологију дисциплине, да познаје методику рада са децом и посебно
карактеристике узраста са којим ради. У самом процесу усавршавања
наставника, већу пажњу треба усемравати на развој њихове свести о
главним питањима везаним за креативност (Блажевић, Е., 2010). Дрyден и
Вос (2001) истичу да је запањујућа чињеница то да се креативне технике не
проучавају у већини школа иако су оне на више начина наш кључ за
будућност. “Штавише, још горе: школски се тестови темеље на начелу према
којем свако питање има само један тачан одговор. Највећа открића у животу
долазе, међутим, из потпуно нових одговора” (Дрyден и Вос, 2001,187). Због
тога је подстицање наставничке креактивности основни корак и
предпоставка за васпитно – образовни процесс који не гуши него подстиче
креативност код својих ученика.
Симплицио (2000.) истиче да креативност представља особину која се
може стећи и унапређивати. По њему је креативност наставника напоран
рад који тражи напуштање уходаних начина поучавања и доношење одлука
за креирање нових могућности. То пре свега значи преиспитивање метода и
средстава које примењује у настави. Креативног наставника карактеришу и
особине као што су самопоуздање, отвореност за нове идеје, жеља за новим
и другачијим, посвећеност креативној настави, припремање материјала и
обликовање активности ученика. За остваривање и примену креативности у
настави неопходна је и добра сарадња, међусобно прихватање, овладавање
стратегијама, методама и поступцима који отварају могућности учениковој
креативности.
Креативност наставника је предпоставка развоја креативности
ученика. Наставници требају да користе настване стратегије и облике који
подстичу и омогућавају креативно исказивање ученика. Проучавање
креативности је доминантно у служби васпитања и образовања где се школа
сматра једниом од основних предиспозиција за развој креативности и
креативног потенцијала појединца. Наставник мора бити свестан да је за
развијање нечијих способности и потенцијала потребно најпре развијање
властитих.
“Креативност може развити само она школа у којој се негује
мишљење, расуђивања, истраживање, дијалог, расправа, размењивање идеја
и стварање нових идеја, погледа и поступака. “Класичне учионице” тада се
претварају у “радионице” знања и креативности (Сомолањи и Богнар, 2008,
91).
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КРЕАТИВНОСТ У НАСТАВИ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
Настава је изазов у којем упознајемо ученике, а резултат је учеников
властити пут и постигнуће. Школски састав се сматра једним од
доминантних места за подстицање креативних потенцијала ученика. Самим
тим је битно навести чињеницу да је настава непоновљив процес чији је
саставни део ученик који са својим индивидуалним осбинама и потребама
чини посебан подсастав коме се наставник треба прилагодити уколико
жели да ученика оспособи за креативног стваратеља. За наставника је у
овом процесу битно и схватање да развијањем ученикових креативних
потенцијала истовремено развија и властите, док је основно полазиште за
стицање потребних компетенција за подстицање креативности, мотивација
наставника (Зурлиц и Коста, 2009). Наставников главни задатак је да сваки
час учини новом креацијом.
Настава је активни процес у којем наставник и ученици равноправно
учествују. Због тога је неопходно променити однос наставника и ученика, да
размењују идеје и уважавају мишљења и створе позитивну атмосферу у
разреду која ће подстицати креативност. Наставникова одлука о избору
устаљених традиционалних метода учења или креативног приступа,
утицаће на креативност наставног процеса и на стваралаштво ученика.
У савременој настави савремени наставник је суочен са брзим
напредком технологије која чини доступност информацијама лакшим.
Ученици су изложени великој количини разног мултимедијалног садржаја
која представља велики изазов за наставника. Он се мора борити за
ученикову пажњу која сада има много већа очекивања. Како би то остварио
наставник мора примењивати нове, разнолике и атрактивне приступе у
складу са учениковим интересовањима.
Физичко васпитање се по природи знатно разликује од осталих
васпитно – образовних области у школи, али је уједно и интегрални део
васпитно – образовног процеса и развоја личности.
Квалитетан избор и приступ процесу наставе физичког васпитања
обухвата стварање позитивне атмосфере за рад, указивање на значајну
здравствену вредност физичког вежбања, формирање уверења и
позитивних ставова о вежбању, успостављање стимулативне комуникације
са ученицима, праћење (физиолошког оптерећења ученика, њиховог
емоционалног доживљавања, њихову концентрацију пажње, интелектуално
оптерећење у настави и сличне појаве и процесе) и позитиван утицај на
адекватну мотивацију ученика.
Напредовање човечанства у многим областима савременог друштва у
коме постаје јасно да су знање, идеје и информације основни услови даљег
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развоја условљава научне активности у погледу модернизације и
унапређивања образовања из тог разлога што настава каква данас
доминира у већини основних школа, по мишљењу експерата, има бројне
недостатке. Поменута настава с једне стране, изложена је критикама, тим
пре што се сматра да она ученицима нуди отуђена, површна и
неупотребљива знања, од ученика ствара „свезнајућег“ енциклопедисту са
гомилом чињеница које често не могу да се употребе у новим и другачијим
ситуацијама и практичним активностима. С друге стране, све учесталија
примена проналазака образовне технологије озбиљно угрожава физичку
активност ученика, који све више времена проводе седећи у школским
клупама (савладавајући преопширне наставне садржаје предвиђене
програмом), поред рачунара и телевизора.
Настава се у већини основних школа, углавном организује тако што
наставник вербалном методом, уз врло мало наставних средстава, преноси
претежно готова знања ученицима док они седе на својим местима, пасивно
слушају и памте, што има за последицу, с једне стране, релативно нижи ниво
усвојености наставних садржаја, а с друге стране, недовољну физичку
активност. С тим у вези сви поменути проблеми довели су до расправе око
тога на који начин побољшати ефекте и остварити виши ниво ефикасности
курикулума с једне стране и растеретити ученике обимних садржаја и
физички их ангажовати, а дати им квалитетна знања с друге стране. Један
од одговора могао би да буде и увођење различитих иновација, пре свега
дидактичких модела чији је основни циљ превазилажење поменутих
недостатака наставе која је заступљена у већини основних школа. Међу
поменутим иновацијама могла би се врло смислено наћи и корелација два
или више наставних предмета. Интердисциплинарни приступ настави
физичког васпитања подразумева креативну корелацију садржаја наставних
предмета у логичне целине организоване око једног моторичког проблема
који је по свом карактеру и тематски.
Значај корелације управо се огледа у њеном доприносу бољем
разумевању и поступнијем схватању појединих садржаја, сагледавању
одређених проблема и делова градива са различитих аспеката, развијању
навике ученика да појаве, процесе и односе у свом окружењу посматрају
целовитије, као јединствен систем међусобно повезаних и узајамно зависних
елемената. Корелација, такође, може имати и мотивациону улогу, јер
уколико ученицима неки предмет (део предмета или садржаја) није
занимљив, интересантан, повезујући га са другим предметом који је
ученицима забаван, интересантан, можемо „пробудити“ радозналост,
интересовање и мотивацију за први предмет. У томе највећи допринос има
наставникова креативност и могућности успостављања корелације међу
предметима код којих таква веза није очекивана и уобичајена па се самим
тим може знатно утицати на повећање мотивације и активности ученика за
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време часа. Креативност наставника огледа се у његовој могућности да
изађе из шаблонизма и формализма наставе и да повеже игру и физичку
активност са учењем, односно усвајањем практично применљивих знања.
Поред кореалације наставникова креативност може се огледати и у
примени савремених аудио – визуелних средстава. Применом ових
средстава у настави физичког васпитања, креативни наставник има
могућност да правилно прикаже извођење одређење вежбе, елемената
технике или тактике. Такође постоје и мултимедијални програми чијом
применом у настави физичког васпитања наставник може да сваком
ученику укаже на његове грешке. Мултимедијални програми омогућавају
снимање ученика док вежба и успореним и детаљно испрекиданим
приказом може се усмерити пажња ученику на грешке или правилно
извођење. Многе вежбе обликовања које се изводе, много су интересантније
уколико се показују уз музику или видео запис. Овакав метод приказивања
планираних активности на часу физичког васпитања у великој мери
подстиче вежбање и кретање ученика. Модерна информатичко – техничака
опрема омогућава наставнику физичког васпитања да уз велики скуп
апликативних порграма и софтвера, самостално израђује матерјале за
часове и да из складишти на различите медије. Такође, креативни наставник
може упознати ученике са начинима доласка до информација и података из
појединих области спорта, спортске рекреације и физичког васпитања путем
савремених информационих медија.
Савремени информациони медији омогућавају наставнику физичког
васпитања неограничен извор знања ученика и велики избор медија за
пренос информација, које су у складу са нивоом појединачних моторичких
способности ученика. Интердисциплинарни приступ настави физичког
васпитања подразумева креативну корелацију садржаја наставних предмета
у логичне целине организоване око једног моторичког проблема који је по
свом карактеру и тематски.
Дакле, креативни наставници су они који стварају такве васпитне
ситуације у којима ће ученици потпуно слободно развијати своје
потенцијале и који знају како са пуно такта ваља усмеравати те процесе
развоја (Блажевиц, 2010, 183). Креативни поступци и њихова примена у
настави свакако ће преставаљати њихову основну преокупацију. Посебно је
важно примењивати креативност у настави како би она била ближа
потребама ученика а тиме и успешнија.

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
У свим подручјима свог деловања наставник је трајно подрвгнут
преиспитивању, ал ии развијању своје компетентости и креативности како
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би осигурао успешније прилагођавање окужењу, удовољио захтевима
друштва, ал и самом себи (Колдрон и Смит, 1999; Шетам и Чиверс, 1996;
Ватерс и Лауренс, 1993; Валш, 1993). Од педагошки компетентног
наставника очекује се да своје стручно (педагошко) знање, вештине и
способности стави у функцију свог педагошког деловања (Ломан, 2001;
Колдрон и Смит, 1999; Елис, 1984), али и да поседује особине личности као
што су “емоционална осјетљивост”, “креативност”, “кооперативност”,
“етичност”.
Осим мотивације за подстицање и развијање ученичке креативности,
наставник свакако треба поседовати и низ особина које омогућавају
ослобађање властите креативности, попут самопоуздања, отворености за
нове идеје, спремности на ношење с тешкоћама и смисла за хумор, док је за
подстицање ученичке креативности од пресудне важности и количина
наставниковог знања и искуства односно познавања оних облика наставе,
техника, метода и наставних стратегија чијом ће примјеном утицати на
развој креативног потенцијала ученика.
Организација наставе је веома широко дидактичко и методичко
подручје истраживања, јер она подразумева активно, самостално и
креативно учешће ученика у свим фазама наставног процеса. У складу са
тим наставни процес неопходно је обогаћивати применом различитих
система, метода, облика рада и средстава који ученика стављају у положај
активног субјекта и непосредног корисника свих извора знања.
Велика предност физичког васпитања као предмета лежи у томе што
се у оквиру наставе физичког васпитања подстиче колективни дух,
међусобна сарадња, ученици су усмерени једни на друге у заједничком
решавању постављених моторичких задатака, део су тактике у појединим
спортовима, заједничким снагама се боре против противничких екипа на
такичењима и упућени су једни на друге за разлику од осталих предмета где
ученици представљају пасивне посматраче и решавају самостално
постављене задатке из свих предмета. Све ово омогућава и велику
могућност креативности наставника физичког васпитања који има
могућности да применом различитих метода и облика рада ствара
позитивну атмосферу за рад, стимулише ученике на кооперативност и
упућује их на међусобну сарадњу.
Данас знамо да креативност није особина само неколицине изузетних
људи већ сваки човек има ту особину, која може бити до различитог нивоа
развијена или неразвијена, али исто тако коришћена или неискоришћена. То
значи да школовање будућих наставника треба између осталог бити у
функцији развоја и ослобађања креативних потеницијала студената.
Уколико наставници нису развили своју креативност неће бити у стању ту
особину развијати ни код својих ученика.
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ОДНОС ХРИШЋАНСТВА И ФИЗИЧКОГ
ВЕЖБАЊА, ВЕЗА СПОРТА И ВЕРЕ
Синиша Ранчић
Синиша Ранчић

Сажетак: Питање односа хришћанства према физичком вежбању данас је
више него актуелно и све више дебатирано. Однос спорта и вере постао је
препознатљив на многим спортским теренима, али и око њих.
Погледи на културу тела и културу духа су се временом променили. Многи
духовници пропагирају физичку културу, многи врхунски спортисти истичу
веру као темељ свога успеха. Оно што се искристалисало, као једини исправни
пут у животу човека, јесте снажно и здраво тело сједињено са својим духом.
Хипокинезија савременог човека или пак лоботомија професионалног
тренинга спортиста, свеприсутне појаве савременог живота, јесу странпутица
која излаз мора наћи у школском физичком вежбању које ће задовољити и
квантитетом и квалитетом потребу оних најмлађих за здравим и јаким телом,
али и духовним прочишћењем. Само тако имаћемо здраве будуће родитеље,
који ће своје навике преносити наредним генерацијама.
Кључне речи: тело, дух, физичко васпитање, духовници, спортисти.

УВОД
Данас, све чешће, на спортским теренима видимо како се спортисти
захваљују Богу, крсте пре уласка на терен, показују знаке који су симболи
њихове вере. Данас смо и сведоци да хришћанство више не промовише само
душу на уштрб телесног живота, већ напротив, све је више духовника који
јавно промовишу важност физичког вежбања и снажног тела, које у
корелацији са чистом душом, чини основу здравог живота.
Да ли је управо та, позитивна корелација културе тела и духа, онај
нуклеус здравог савременог човека? Да ли је, снажно тело без чисте душе и
здрав дух без јаког тела, само пола несрећног савременог човека?
У години када се прославља 1700. година од озваничења хришћанства,
очигледно је да је хришћанство дубоко уткано у све сфере живота, па тако и
у физичку културу. Ако се мало осврнемо око себе видећемо да је данас
доста актуелно и све чешће дебатирано питање односа хришћанства према
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спорту, односно према физичкој култури уопште, и то на научном нивоу.
Када о овоме говоримо, имамо на увид цели хришћански свет. У Србији је,
тачније у Нишу, 31.8.-02.9.2011. године одржана прва међународна научна
конференција под називом „Антрополошки и теоантрополошки поглед на
физичке активности од Константина Великог до данас“ у организацији
Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу и ФИЕП-а –
међународне секције за историју физичког васпитања и спорта, да би
25.12.2012. године у Парохијском дому на платоу испред Храма Светога Саве
у Београду била одржана и прва трибина под називом „Православље и
спорт“ у организацији Православног спортског друштва „Лепа Србија“, а уз
подршку Факултета за спорт и физичко васпитање Универзитета у Београду.
Након ова два велика научна скупа, све чешће су почеле да се организују
трибине и научни скупови на тему вере и спорта. До априла 2013. године у
Србији су одржане још три трибине на тему „Православље и спорт“ и то у
Вршцу, Београду и Чачку, да би због велике заинтересованости,
организатори најавили одржавање трибине једном месечно у разним
градовима Србије, уз присуство и самих спортиста. Такође, 26.3.2013. године
у Београду је одржана и трибина под називом „Образовање, спорт и
духовност“ у организацији Алфа универзитета – Факултета за менаџмент у
спорту.

САВРЕМЕНО ДЕТЕ – ОД СТАЊА СТРЕСА ДО
ХИПОКИНЕЗИЈЕ
Превелико, како физичко, тако и психичко оптерећење које човеку
приређује савремени свет, захтева од њега самог, да има огромну резерву и
чврстину животне, физичке и менталне снаге како би могао да се одупре
свим негативним деловањима.
Данас су деца основне школе често у стању стреса, где њихово, још не
ојачано тело, још увек не формирано потпуно, трпи озбиљно оптерећење у
настави плус ваннаставне активности, односно секције, углавном
стручне, где деца цртају, свирају на музичким инструментима, уче стране
језике и све то, најчешће у седећем положају. То траје готово један радни
дан, па се поставља питање колико може да издржи организам детета
овакав степен оптерећења. Још када овоме додамо и други део дана у коме
треба урадити домаћи задатак, активност на компјутеру као
незаобилазан „рад“ савременог детета и гледање телевизије, сама нам се
намеће чињеница, да се тело као и целокупан организам детета изнурује
и слаби. Чак и када би се деца при томе правилно хранила и довољно
спавала, њихов организам због недовољног кретања и игре не може бити у
стању каквом физиологија налаже. Истраживања рађена последњих десетак
година унутар школске популације, како у основној школи, тако и у средњој
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школи, недвосмислено указују да велики број деце има неправилно држање
тела, да су прилично слаба, као и да се све чешће јављају и проблеми друге
природе.
Број часова који је предвиђен у школском програму физичког
васпитања сигурно је недовољан за правилан развој организма детета. Час
од 45 минута, где су 30 ученика у сали 20x30 метара, не може у потпуности
да активира сваког ученика више од 20 минута. То сигурно није довољно, а
није довољно ни 2+1 час физичког васпитања у основној школи или само 2
часа у средњој школи. Иначе, највећи број стручњака из области физичког
васпитања слаже се са чињеницом да је детету у развоју неопходно најмање
8 часова физичког вежбања у току једне недеље, а оптимално око 2 часа
физичке активности умереног интензитета у току дана.
Међутим, и то мало часова физичког васпитања која деца имају у току
једне недеље, често се не схватају озбиљно. Зато, одговорно друштво,
каквим се сматра савремени свет, мора овај проблем да реши у корист деце и
на најбољи могући начин да подари ученицима физичку вежбу као битну
делатност у њиховом правилном одрастању.
Деца која иду у школу и похађају часове физичког васпитања морају да
схвате, кроз мудру и пре свега јасну реторику наставника физичког
васпитања, да час физичког васпитања није само један обичан час, већ час
који је изузетно важан за грађење њихове целовите културе. Наиме, није
довољно познавати историју и географију, књижевност и философију, знати
се понашати у саобраћају, знати се понашати у свом окружењу, добити
високо образовање, да бисте се могли назвати културним човеком. За
грађење целокупне личности човека потребна је и култура тела, култура
исхране, као и култура покрета, што у целини чини културу здравља, без
које немамо здравог и срећног човека, а самим тим и корисног за друштво.
Када је физички рад био уткан у животе људи, они су се углавном, и
развијали природно, тако да тада људи нису познавали ни половину
савремених болести. А физички рад који се у савременом добу, ери
комјутеризације све више губи, једноставно вапи за заменом у животу
човека. А управо оно што може да га замени и надокнади све његове
изгубљене вредности јесте физичка вежба. Због тога човек треба добро да
проучи и схвати на крају шта су то уствари физичке вежбе. Да су оне
једноставно свакодневна неопходност захваљујући којој учвршћујемо
животни циљ и водимо један здрав начин живота, где нема места за пасивну
животну позицију и хронични умор. Једноставно, физичко вежбање код
сваког човека треба да буде средство које ће му омогућити успешније
извршавање животних задатака.
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ЛОБОТОМИЈА ПРОФЕСИОНАЛНОГ СПОРТА
Говорећи о недовољном бављењу физичким активностима, о
хипокинезији, указали смо на оно што чини савремени свет. Али шта рећи о
сасвим једној другој крајности, о тренирању „будућих професионалних
спортиста“ још од „пузања“, када се већ са 8 година улази у двочасовне
тренинге, са 10 тренирају и преподне и поподне. Амбициозни родитељи,
халапљиви тренери, и деца? Да ли ту постоји грађење сопствене личности,
идентитета појединца? Сурови свет професионализма претвара тело младих
спортиста у зграду која се зида са циљем да једног дана издаје себе зарад
зараде. Хиљаде пута поновљених напорних вежби у служби победе једног
дана.
Родитељи дају своју децу у руке тренера, плаћају напорне тренинге и
траже заузврат резултат. На врху може бити само један, победник, што са
собом повлачи непобитну чињеницу да су остали у једном тренутку
изгубили. То значи да је већина деце разочарана резултатом, али пре свих
њихови родитељи који су толико уложили новца, а тренер труда зарад
неостварене победе. И ту долазимо до битног помућења свести и губљења
разума првенствено родитеља, па неретко и самих тренера, који су
сматрали да ће им дете бити шампион, а оно је „само“ стигло до 1/8 финала
или није успело да се избори за место у првој постави свога тима.
Разочарења на све стране. А здрав разум каже да не могу сви бити најбољи.
Велика конкуренција захтева огроман труд и напор да се дође до
резултата, односно да се на крају буде бољи од противника, који исто тако
напорно тренира. Зато, у професионалном спорту не ретко преовладавају
велика физиолошка оптерећења, која услед преоптерећености организма
могу да наруше како здравље, тако и психу човека, посебно младог
спортисте. Између осталог, због велике жеље за победом, код спортисте се
рађају веома снажне и често погубне емоције као што су страст, гордост,
мржња према противнику или пак сујета. Такође, ради остварења циља,
освајања првог места на такмичењу или савладавања противника, све је
више присутно коришћење недозвољених стимулативних средстава,
односно разних врста допинга уназад неколико деценија, а који иначе имају
разарајуће последице, пре свега на психу човека.
Професионални спортиста је ту да своје умеће прикаже публици која
је дошла на стадион, у спортској хали или у арени да присуствује том
специјалном чину „скидања нечијег скалпа“. На трибинама долазе истински
фанатици одређених спортова или тимова, који за време одигравања меча
падају у масовну екстазу. Идентификација са масом отима идентитете
радника, менаџера, приватних предузетника, незапослених, студената,
ученика... Све заједно прекрива мрачна емоција узавреле масе, која се још
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пре почетка самог меча почиње масовно изливати у виду разних крикова
који раздиру душу, непристојних звиждука, сочних псовки,
националистичких увреда и расних понижења.
Управо сада требају на сцену да ступе тренери богати духом и чисте
свести, па да објасне и родитељима и деци позитивну страну бављења
спортом, да поставе минималне циљеве, да раде у интересу здравља, да
развијају позитиван дух код деце - спортиста и од њих да стварају добре
будуће људе, који ће бити корисни за друштво. Као последица, самим следом
догађаја, издвојиће се и шампиони.
Бављење човека физичком вежбом као благодетном храном, након
чијег ће конзумирања он бити срећан, једини је исправан циљ уколико
желимо боље друштво. Ово нарочито мора да се односи на најмлађе.
Преране специјализације не сме бити. Школски спорт се не сме прескочити и
заборавити.

ВАЖНОСТ ЈЕДИНСТВА ТЕЛА И ДУХА
О јединству духа и тела још је антички филозоф, Платон, писао.
Бавити се физичким вежбањем подједнако је битно као и бављење духовним
прочишћењем. Човек једино сједињеним јачањем свога тела, и духовно и
физички, може бити потпуно срећан. Тај процес стварања једне кохезионе
целине траје цели човеков живот.
Апостол Павле је написао: „Прославите Бога телом својим и духом
својим, јер су Божији“ (Прва посланица Коринћанима 6, 20.).
Дешавало се да сами хришћани не схватају важност јачања тела, тако
да њихово тело буде нападнуто разним болестима управо као последица
неодговорности према сопственом здрављу. Међутим, управо код таквих
људи се догађало да више немају снаге ни за духовни живот. Противници
телесног одржавања здравља не смеју заборавити ни социјални аспект
физичког здравља. Јер, ако смо болесни, ми не можемо да помажемо не само
другима, већ често ни нашим најближима о којима се старамо. Дакле,
морамо да будемо свесни да само ако ми имамо добро здравље, да тек онда
можемо да помажемо ближњима, да рађамо и васпитавамо децу, да радимо и
да будемо од користи друштву.
Извесно време у хришћанској свести било је укорењено једнострано
гледиште на физичку културу, као на сферу развоја само покрета тела, који
ето често подстичу сујету и друге греховне наклоности. Овде је био присутан
стереотип „патње и привидног смирења“ хришћанина, који је служио као
својеврстан аргумент да се здравље не јача помоћу физичких вежби, које су,
по њиховом мишљењу, неспојиве са хришћанством. Данас се та свест
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променила и искристалисала. Хришћанин мора да буде пример свима, не
само што ће показивати своју честитост и поштење, или своју доброту, већ
да буде пример физички уравнотеженог човека. Хришћанин нема право да
занемари културу очувања свога тела и свога здравља.
Зато морамо увек имати на уму оно на шта је веома јасно указао свети
Апостол Павле, говорећи о греху према своме телу а то је „да су тела ваша
црква Светог Духа, који живи у вама“ (Прва посланица Коринћанима 6, 19.). А
физичка култура јесте неизоставан услов хармоничног развоја, како
личности човекове, тако и здравог тела.
Физичка активност игра важну улогу у формирању личности човека
као и у очувању од греха, јер сам рад учи човекову душу да буде
сконцентрисана, да има циљ, да је активна и још много чему. Данас велики
број људи живи у градовима тако да немају много могућности да раде неки
физички посао, што убрзава психички премор који је све присутнији код
савременог човека делујући на његов ум и емоције. У условима комфорног
живота човеково тело једноставно почиње да слаби, што повлачи за собом и
пражњење душе. Такав организам човека брзо се замара, све чешће а лакше
се разболи, па човеку постаје тешко да верује, да комуницира са другим
људима и на крају да буде користан за своје друштво чинећи добра дела.
Због овога је веома битно, животно важно, да савремени човек своје
тело нечим оптерети, односно ојача, нпр. тренингом. Систематско бављење
спортом треба да омогући човеку квалитетнији живот, али под условом да
истовремено развија и тело и дух. У супротном, када се бављење спортом
претвори у једини циљ победе над противником, а која ће са собом донети
славу, популарност, велики новац, утицај у друштву, онда спорт полако али
сигурно одваја човека од праве истине коју нико не жели да прихвати.
Вежбати искључиво ради демонстрације снаге свога тела и спољашње
лепоте развија пола човека коме недостаје оне истинске среће праћене
унутрашњим миром.
Данас, код младих људи све чешће преовладава тежња за
материјалним, а не за духовним, за добитком, а не за давањем. Тако је
добрим делом и са спортом. Зато, савременог човека морамо научити да
живи спорт, да се са њим сједини и да буде посвећен вишем исконском
циљу, а награда за то сама следи. То је једини прави приступ стварању
здравог спортисте, савременог човека, који ће бити користан савременом
друштву. Дакле, приступ спорту мора бити нежним кораком, без
примарне жеље да се стекне нешто материјално, већ са развојем
љубави према спорту као према нечему божанском, које ће ојачати
тело за читав живот и учинити га таквим да може преовладати
сваку потешкоћу у животу.
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ДУХОВНИЦИ О И ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
Свети Јован Златоусти, најчувенији проповедник у историји
хришћанства,
велики
подвижник
и
реформатор,
патријарх
Константинопоља од 397 до 402, рекао је да у нежном и ослабљеном телу
свест „није у здравом стању, већ је слаба и умртвљена, а да без тога нема ни
свести о добром здрављу“. Светитељ још истиче да се у свету све квари од
нерада. Свети Јован Златоусти каже: „Тако, стајаћа вода ће да се убуђа, а и
гвожђе, које се не употребљава, а директно је изложено утицају ваздуха ће
да зарђа. Тако је и са човеком“.
Познати учитељ хришћанске цркве Климент Александријски је у
свом делу „Педагог“ написао: „Дечаци морају да раде телесне вежбе.
Никаквог зла неће бити ако они буду вежбали своје тело за оно што је
корисно, односно, за здравље, под условом да их те вежбе не удаљују од оног
што је корисно за њихово тело“.
Какав је здравствени значај физичке културе у лечењу болесника,
показао је свети Теофан Затворник Вишински. Светитељ је људима који се
баве умним радом препоручивао да се баве и гимнастиком. На пример,
светитељ је саветовао да се прочита књига о „Собној гимнастици“, где се
указује на разне вежбе за руке, ноге, тело, врат и главу.
У писму свом духовном чеду он пише: „Здравље се мора чувати.
Здравље је исто што и коњче. Ако га префорсираш – немаш на чему да
јашеш“. Свети Теофан Затворник је и препоручивао да се свакога дана барем
један сат упражњава шетња на свежем ваздуху, да се спава и једе строго по
потреби организма, да се уздржава од опијања вином, да се људи одрекну
седећег начина живота, и да се, по могућности баве интензивним физичким
радом. Све је ово преко потребно чинити како бисмо постали „потпуно
недоступни за телесне немоћи“.
Свети Игњатије Брјанчанинов је на питање шта је циљ физичких
вежби дао следећи одговор: „Допуштено је молити се и тражити од Бога
исцељење при чврстој намери да враћено здравље и снагу употребимо за
служење Богу, а никако да буду у служби сујете и греха“. Другим речима,
лечити се помоћу физичких вежби и одржавати свој организам у доброј
спортској форми, православним хришћанима је потребно, управо да би се у
потпуности могли посветити Богу и ближњима. Како год да окренеш, али,
помоћи другима у животним потребама или екстремним ситуацијама у
пуној мери може само онај, у кога је снажан дух, а он сам, здрав и јак.“
Његово преосвештенство епископ јегарски Порфирије, на трибини
са темом „Православље и спорт“ одржаној у Београду 25.12.2012. године,
причао је о духовној и телесној вези човека са религијом и спортом. Епископ
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Порфирије рекао је да се у спорту могу видети само телесни резултати, али
да на том путу претходи одрицање, напор, труд, што је предуслов за успех.
Такође, епископ Порфирије истиче да Црква на човека посматра као на
јединство духовног и телесног, те да за православље „једно није важније од
другог“.
„Црква обучава читавог човека да изгради стабилну личност која се
понаша исправно у свим околностима, а не учи га само 'како стићи на небо'.
Напротив, човек слави Бога – кроз дар који је добио од Бога. Све што настаје
стваралаштво, постаје литургија, богослужење. Зато и на спорт можемо
гледати као на делатни простор у коме човек има исте шансе да постане
светитељ као и када живи аскетски. Искушења на том путу су веома слична.
Борба са самим собом, са слабостима, са гордошћу. Уз то, увек треба имати и
меру, јер као што је рекао Свети Нектарије Егински, позивајући се на
Аристотела, „претерано гимнастицирање троши душу“. Но, када се живи у
љубави, када се општи у љубави, тј. заједничари, онда се и спорт може
посматрати као прилика да се живи кроз дарове дане од Бога“, закључио је
епископ Порфирије.
Патријарх московски и све Русије Кирил обраћајући се на једном
скупу руској омладини у Њижњем Новгороду између осталог је рекао:
„Бављење физичком културом је изузетно важно, колико је важно
овладавање духовном културом. Богу је угодно да споји духовно и физичко у
једну људску личност – као што је Божанствено и човечије спојено у једну
Богочовечију личност Господа Исуса Христа. На том сједињењу гради се цео
човечији живот... Ја веома позитивно оцењујем физичку културу и спорт, а,
ево и зашто? Физичка култура је усмерена на развој, на усавршавање наше
природе. То је управо тако, иначе, не бисмо употребљавали реч „култура“ у
односу на спорт“.

СПОРТИСТИ ЗА И О ВЕРИ
Душан Савић (фудбалер, бивши репрезентативац СФРЈ)
„Пре свега, треба поћи од здравог духа да би човек имао здраво тело. И
мислим да је тај однос духовног и телесног нешто на чему треба
васпитавати генерације које долазе да бисмо имали здраву омладину и
здраву нацију. Ако духовно и телесно нису повезани, човек остаје ускраћен
за једну вредност без које ипак није цео. У периоду који долази, морамо
радити на образовању омладине, на посвећивању и телу и духу. То је
неопходно за перспективну и успешну нацију.
У спорту трајете до неког тренутка као играч и вама се живот
завршава у некој 32-34 години. Биолошки ви после тога не можете да будете
фудбалер. Шта после тога? Ако немате ту духовну моралну чврстину и снагу,
174

Зборник радова 2013

ако немате ту тачку ослонца у себи, ви сте после тога у пропасти. Зато је та
духовна компонента важна да бисте опстали. Без обзира чиме ћете се
бавити. Мени није битно колико новца имам већ да увек знам ко сам, где сам
и шта сам. Имам неке друге вредности испред себе које ме воде. Постоји
породица, постоје пријатељи, постоје ствари о којима желим да размишљам,
да живим један другачији живот. Не живе живот само они који имају пара и
који стално праве теревенке, купују јахте. Постоје друге вредности које
човека испуњавају“. (http://www.pravoslavlje.rs/broj/915/tekst/u-zdravomduhu-zdravo-telo/, 12.02.2013.)
Драгутин Топић (атлетичар, бивши репрезентативац СФРЈ, СРЈ,
СЦГ и Србије)
„Послушање и вера у то што радиш је основа свега. Уколико не
верујеш у свог тренера и у Господа Бога, нема успеха сигурно.
Као спортиста, раније сам молио Бога за добре резултате, али сам
схватио да то нема никакве везе, да је Божја воља оно шта ће се десити и да
Бог зна шта је за нас најбоље, да ли је то прво или двадесет прво место. Тако
сам мислио да шта год да се деси, биће добро за мене и показаће се кад-тад.
На свом личном примеру видим да су чуда дефинитивно могућа и да се
догађају. Дешавало се да остварим успехе када за то нисам био физички
спреман, и да остварим добре резултате када се томе не надам. Бог ми се
сваког дана открива све више и више и награђује добра дела. Трудим се да
живим по хришћанским правилима у овом животу и видим да је то могуће
на свом личном примеру и надам се да ће ме Бог примити у будућем животу.
Много сам грешио, грешим и данас, више несвесно него свесно, али
човек мора да се бори да чува душу. Ако се упознаш са православним
начином живота, ако знаш како треба да живиш и шта да радиш, онда је то
много лакше. Много сам сазнао преко пријатеља, духовника, свештеника, из
књига које сам читао и схватио сам да оно што млади људи не сматрају
грехом у ствари јесте велики грех. У спорту је присутан мамон новца и јако је
тешко одупрети се, јер новац омогућава бољи и лагоднији живот што
повлачи за собом страсти као неминовност. Дешавало ми се да потпаднем
под те утицаје, али извукао сам се из тога, јер знам где је светло и који је
прави пут. Има много спортиста који крећу линијом мањег отпора, али има и
светлих примера међу нашим спортистима који живе православно. Мислим
да је код нас проблем што су људи неупућени и не знају много о вери.
Мислим да би Црква требало да се укључи, да има своје место у спорту“.
(http://www.pravoslavlje.rs/broj/917/tekst/skok-u-duhovnu-visinu/,
12.02.2013.)
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Матеја Кежман (фудбалер, бивши репрезентативац СРЈ и СЦГ)
„Мислим да би спортисти остваривали још боље резултате и више
постизали када би више били у вери, јер би добили тај мир и тај спокој који
је преко потребан једном спортисти. Гледајући себе када нисам био у вери
пролазио сам кроз доста тешке ситуације и нисам могао да се одупрем
ђаволским играма и ђаволским стварима. Међутим, када си у вери и у
молитви сваки дан, много је лакше да поднесеш сваки неуспех и сваки успех.
Тако да се треба молити Богу у свакој ситуацији.
Мислим да треба тежити спасењу душе. Тело је нешто што нам је Бог
дао и треба да га негујемо. Душа је нешто што живи вечно, нешто што је
неуништиво и треба је хранити из дана у дан у овом земном животу. У
спорту не треба бити гладан само успеха, а при том заборавити душу.
Људи убијају своје тело које им је Бог дао услед погрешне, ђавоље
жеље за резултатом не марећи низашта друго. Ја из свог искуства никада
нисам ништа користио осим витамина које проналазим у воћу и поврћу.“
(Видаковић, 2005, 198-199)
Бошко Јанковић (фудбалер, бивши репрезентативац СЦГ и
Србије)
„Верујем у Бога до кога сам дошао сам. Молим се Богу увек, и када ми
је лоше и када ми је добро, захваљујем му се молитвом што сам жив и здрав.
Никада у молитви не тражим да треба да будем најбољи на терену, или било
шта... Увек тражим да буде воља Божија и да Бог подржи мене и моју
породицу као што је и до сада.
Спорт и вера много утичу на јачање позитивних ставова које несвесно
усвајаш. Поштују се људи, вредности, лакше прихваташ када нешто иде
лоше, бориш се да ти буде боље. Мислим да сам се афирмисао као човек и
формирао ставове.
Када се помолим осећам благодат и Божији благослов. Не могу да се не
помолим Богу, ако се и догоди да то не урадим, осећам да нисам потпуно
испуњен“. (http://www.pravoslavlje.rs/broj/965/tekst/sport-i-vera-izgradjujucoveka/, 12.02.2013.)
Драган Јаћимовић (алпиниста, први Србин који је освојио Монт
Еверест)
„Православно поимање спорта за мене значи борити се у својој
спортској дисциплини не против времена, супарника или природе већ
против самога себе. Победити своју сујету, гордост, егоизам и на тај начин
приближити се Богу. Такође, православно поимање спорта значи и бављење
спортом без зла званог допинг“. (Видаковић, 2005, 99)
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Дејан Томашевић (кошаркаш, бивши репрезентативац СРЈ и СЦГ)
На трибини под називом „Православље и спорт“, одржаној у Чачку,
23.4.2013. године Дејан Томашевић, прослављени српски кошаркаш,
испричао је своје лично искуство, како је, након тешке повреде леђа и
дијагнозе да можда више неће моћи никада поново да заигра кошарку, или
да му је у најбољем случају потребно, минимум 6 месеци опоравка да би
проходао, свакодневним вежбањем са физитерапеутом Драганом
Селаковићем и новим начином живота, а уз помоћ православне вере коју је
тада спознао и молитве својих духовника са којима га је Драган упознао
тада, успео за свега месец дана да се врати на кошаркашки терен и поново
заигра кошарку. То је, како каже Томашевић, било истинско светско чудо. Он
се од тада вери окренуо на један зрелији начин. Постао је истински верник.
На истој трибини, у свом обраћању присутнима, Дејан Томашевић је
нагласио: „У овом тренутку у коме се налази наша земља, можда једина два
сегмента која су, колико-толико остала света, су управо црква и спорт“.
Карл Луис (један од најбољих атлетичара свих времена)
Свој контакт са Богом Луис објашњава на следећи начин: „Мени је
природа поклонила атлетски таленат па ја зато у ту природу морам да
верујем и да јој се молим. Та природа, то је мој Бог! Верујући, дакле, у
природу, ја верујем у Бога, а верујући у Бога, ја верујем и у себе“. (Видаковић,
2005, 142)
Пеле (најбољи светски фудбалер свих времена)
Пеле је говорио да његов таленат долази од Бога и да је он Богу
неизмерно захвалан. (Видаковић, 2005, 142)

ДУХОВНИК И СПОРТИСТА
Данас све више врхунских спортиста има и своје духовнике. Сигурно
да је једна од највећих духовно-спортских веза која постоји у српском
народу, она између Владике Григорија и прослављеног кошаркаша Дејана
Бодироге.
На трибини српског сабора Двери, 19.02.2004. године, Владика
Григорије овако прича о Дејану Бодироги: „Кад је дошао у Барселону нико ни
са ким није причао. Сви играју за паре и сви имају у ушима вокмене, и тако
седе у свлачионици и само кад играју они комуницирају. Онда је он почео да
им вади то из ушију, да прича с њима, да их позива на вечере кући… Они су
сви били шокирани; и то је толико било добро да су постали прваци Европе,
и постали су и пријатељи, и били су сви у нашој цркви на службама, на
литургијама, чак и неки Турци“.
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Даље, на истој трибини, владика Григорије беседи о Бодироги: „Дејан
Бодирога је прави феномен у смислу побожности. Кад је играо у
Панатенаикосу, била је Велика недеља пред Васкрс и он ништа није јео од
среде до петка, а тад је био „фајнал фор“. И тад је не знам колико кила
изгубио. Ништа није јео, постио је као највећи испосник. На Васкрс је било
финале, а он је био те ноћи у грчкој цркви на поноћној литургији и
причестио се. У три сата је отишао да спава. Ујутру је била утакмица и он је
био најбољи играч првенства и Европе и пресудно утицао на победу“.
Иначе, у времену када многи себе сматрају „божанствима“, Бодирога
је, када је био на врхунцу славе, замолио милионе својих обожаваоца да га
„не поистовећују са Богом“, јер је Бог само један. Тако је једна навијачка
химна, општеприхваћена почетком XXI века и која је обележила многе
успехе српских кошаркаша „Ми имамо свога Бога, име му је Бодирога“
морала да нестане из јавности.
У лето 2006. године Бодирога је у Требињу, месту својих предака,
отворио Кошаркашки камп и Фондацију за развој духовне и физичке
културе, уз захвалност владикама Атанасију и Григорију.
Због свог начина живота и свих хуманих дела које је урадио, Свети
архијерејски синод Српске православне цркве одликовао је Дејана Бодирогу
својим највишим признањем – Орденом Светог Саве првог степена,
проценивши да је он први спортиста који је то заслужио.

ЗАКЉУЧАК
Ако је нечије бављење спортом, односно телесно вежбање чин да се од
тога створи култ и да се све сведе на ниво страсти и да осим обликовања
тела око себе ништа друго не види, сигурно да то не може бити у корист
развоја духа тог спортисте.
Пред хришћанином и родитељима несумљиво ће се раније или касније
поставити питање како да организују слободно време свога детета а да то
буде корисно за његово здравље. У решавање овог, све тежег и тежег питања
с обзиром да се савремени живот све више своди на живот притиска на
дугме, са превише слободног времена, а премало или никаквог кретања,
морају се укључити и сами родитељи и педагози физичке културе и искусни
духовници.
Вежбајући, сваки човек мора да има у томе одређену меру. Обичне
физичке вежбе не треба код мушкараца да пређу у страст како би добио јаке
мишиће, а код жена да постану циљ сам по себи да добију извајану фигуру
како би околину пленила својом телесном лепотом.
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Хришћани могу, чак је и разумно да се баве физичким вежбањем и
спортом у Славу Божију, односно да поступају онако како је речено у Светом
Писму: „И тако, да ли једете, или пијете, или нешто друго чините, све чините
у Славу Божију“. Па ако је наш циљ васпитање, односно здравље сопствене
душе, између осталог и кроз физичко оптерећење, онда нам тај унутрашњи
орјентир неће дати да склизнемо са правог пута.
Физичка снага као развој покретачког апарата јесте једно, али постоји
још и снага духа, по којој су се прослављали и витезови и светитељи.
Спорт и вера заједно утичу на јачање позитивних ставова које
несвесно усваја сваки човек, учећи да поштује друге људе и вредности,
да лакше прихвата оно што је лоше по њега и да се бори за добро.
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АНАЛИЗА ПОЈМОВНОГ ОДРЕЂЕЊА ТЕРМИНА
„ФИЗИЧКА КУЛТУРА“
Синиша Ранчић
Синиша Ранчић

Сажетак: Сведоци смо постојања и употребе више врста дефиниција термина
„физичка култура“ као основног појма науке о физичкој култури. Ова
чињеница важи на глобалном плану, али и у нашој земљи. Непостојање
јединствено усвојене и признате дефиниције једног појма може исти на
одређени начин да оспори у самој комуникацији, како међу корисницима,
тако и међу стручњацима у физичкој култури.
У разматрање смо узели 7 дефиниција, од којих су 5 са нашег подручја, а две из
страних земаља . Дефиниције из наше земље долазе од најеминентнијих
теоретичара физичке културе , док су из иностранства дефиниције из Русије
(Больша́ я энциклопедия , Москва) и Бугарске (Терминологичен речник по
физическа култура и спорт, Обща редакция и съставител – Георги Кабуров).
Термин „физичка култура“ као комплексан појам је изведен из различитих
предмета и појава у којима је тешко пронаћи сличности. Због тога је и главна
одлика појма физичке културе ширина и вишеслојност. Свака од седам
дефиниција има своју вредност и на себи својствен начин одређује физичку
културу. На основу већине дефиниција можемо издвојити више заједничких
карактеристика, али уколико одреднице прихватимо понаособ из сваке
дефиниције, па га из тих углова посматрамо, добићемо опонент
једнозначности самог термина „физичка култура“, што је и разумљиво с
обзиром да сваки стручњак у овој области има своје виђење једног широког и
вишеслојног појма какав је „физичка култура“.
Кључне речи: појам, дефиниције, терминологија, теоретичари физичке
културе.

ПОЈАМ И ТЕРМИН
Појам је интерсубјективна замисао битних особина или односа која
служи као критеријум идентификације објеката (стварних или
замишљених), као инструмент објашњавања или предвиђања и као
критеријум за правилну употребу термина којим се тај појам изражава.
(Књазев-Адамовић и Крон, 1981. 19).
Из одређења појма произилази и одређење термина.
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Термин је језички израз одређеног појма и има тачно одређено значење
у области у којој се употребљава.
Док се значење општеупотребне речи само собом подразумева,
термин захтева дефиницију која ће његов садржај тачно одредити и
семантички га ограничити, што указује на тесну повезаност термина са
дефиницијом.
У науци је изузетно важно да употребљени термини буду једнозначни,
јер једноставно, научне теорије и није могуће проверавати ако се не зна
тачно шта се под тим теоријама подразумева. Због тога, да би мишљење
било што јасније, одређеније и да би се могле прецизно фиксирати оне
промене које у садржају и обиму појмова настају током развоја сазнања –
прибегава се утврђивању значења речи употребљених у неком говорном
или писаном контексту.

ДЕФИНИЦИЈА
Утврђивање значења речи врши се изношењем (експлицирањем) оних
особина или односа који су битни за појам изражен том речју. Те битне
особине или односе такође изражавамо речима. Тај се поступак назива
дефинисањем, док реченица којом је он изражен представља дефиницију.
Према томе, дефиниција представља усмени израз оних специфичних
особености које разликују дати појам од граничних са њим, односно
набрајање суштинских обележја предмета који се дефинише, појаве које
репрезентују појам.
Дефиниција (лат. definition = одређење) јесте одредба садржаја неког
појма, или конотативног значења термина. Дефинисањем се заправо
одређују и суштина и врсте предмета, и садржај и обим појмова, као и
конотативно и денотативно значење речи.
У складу са растом знања, неопходна су и редовна преиспитивања
важећих дефиниција.
У физичкој култури као науци постоји велики број различитих
дефиниција које објашњавају различите појмове. Међутим, с обзиром на то
да не постоји утврђена терминологија физичке културе, самим тим ни
адекватна методологија у оквиру ње, имамо ситуацију да за један исти
предмет проучавања, одређени појам, постоји више различитих дефиниција
у зависности од тога ко се и када бавио тим појмом. Ова чињечица важи како
на глобалном плану тако и у нашој земљи. Ово доводи до комешања у
разјашњавању појединих појава у физичкој култури међу самим
стручњацима, а примера различитог дефинисања (одређења) истих појмова
у оквиру физичке културе има много. Непостојање јединствено усвојење и
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признате дефиниције једног појма може исти на одређени начин да оспори у
самој комуникацији, како међу корисницима тако и међу стручњацима у
физичкој култури.
Сам појам физичка култура дефинисан је на више начина код нас и у
свету.
У разматрање ћемо узети 7 дефиниција, од којих су 5 са нашег
подручја, а две из страних земаља и то:


четири дефиниције наших еминентних теоретичара физичке
културе,



дефиницију из енциклопедије физичке културе, чији су
корени у великом пројекту Југословенског завода за физичку
културу из 1970. године и покушаја стварања јединствене
стручне терминологије,



дефиницију из руске енциклопедије (Больша́ я энциклопедия,
Москва),



дефиницију из бугарског терминолошког речника физичке
културе и спорта (Терминологичен речник по физическа
култура и спорт, Обща редакция и съставител – Георги
Кабуров).

ДЕФИНИЦИЈЕ ПОЈМА „ФИЗИЧКА КУЛТУРА“ И
ЊИХОВА КРАТКА АНАЛИЗА
Приликом анализе дефиниција нећемо залазити у њихову логичку
исправност, тј. у правила успешног дефинисања, а која иначе обухватају:
адекватност и акурантност, нециркуларност и ненегативност, јасност и
несликовитост. (Коларић, 2002, 68-69).
Живановић, Н:
„Физичка култура је човекова делатност која као део опште
културе знањима О физичком вежбању и знањима ЗА физичко
вежбање, а унутар својих подручја (физичког васпитања, спорта и
рекреације), омогућава трансформацију личности од стварног у
могуће“. (Живановић, 2000, 26).
Овом дефиницијом се физичка култура везује за човека као његова
одлика која га попут разума издваја од осталих живих бића и битна је карика
целокупног образовања човека. Она издваја физичко вежбање као срж
(центар) физичке културе и подразумева познавање разлога зашто се нешто
вежба и на који начин се вежба, при чему се субјекат физичког вежбања
развија од својих почетних способности до нивоа који може вежбањем да се
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постигне. Професор Живановић издваја три саставна дела физичке културе:
физичко васпитање, спорт и рекреацију.
Матић, М:
„ФИЗИЧКА КУЛТУРА је друштвена појава, то јест, из генеричких
корена човека израсла његова свесна, планска, слободна, целисходна,
самостваралачка друштвена делатност (потреба и задатак) тиме и
самосвојна стручно – професионална (значи: теоријско –
епистемолошко – методолошко – праксеолошка) самосвест, те (и по
томе), ПРОГРАМ ЗА ОВЛАДАВАЊЕ (дакле: за коришћење, чување,
надградњу и управљање) материјалним и духовним ДОБРИМА ЉУДСКИХ
(директно непроизводних, есенцијалних) ФИЗИЧКИХ АКТИВНОСТИ,
оперативно (у друштвеној збиљи) структуираних као физичко
васпитање, спорт и спортска рекреација“. (Матић, 1985, 310-313).
Физичка култура припада друштву као његов саставни део, као
активност човека која се спроводи на бази воље, без условљавања,
рационално као потреба и задатак да се човек боље осећа. Лична, стручна и
професионална активност разрађена теоријски и методски до саме праксе,
са максималним учешћем самог акцептора – корисника, физичка култура је
савладавање, па затим употреба, како материјалних тако и духовних добара
из домена људских физичких активности (од простора - објеката, реквизита,
до нагона за кретањем). Матић издваја три саставна дела физичке културе:
физичко васпитање, спорт и спортску рекреацију, при чему је рекреацију
окарактерисао као спортску.
Лескошек, Ј:
„Физичка култура означава део културних вредности заснованих
на моторним (кретним) делатностима (игра, спорт, гимнастика)
које служе усавршавању и потврђивању целовите личности. Физичка
(телесна) култура представља интегрални део опште културе. Она
обухвата све тековине и сва средства, како материјална тако и
духовна, која друштво или народ, уколико се говори о националној
физичкој култури, предузима у циљу развитка стваралачких
способности путем физичких вежби“. (Лескошек, 1980, 20).
Ова дефиниција физичку културу посматра као саставни део
целокупног образовања човека (интегрални део опште културе) кроз три
моторне – кретне делатности: игра, спорт и гимнастика. Подразумева
употребу свих, како материјалних тако и духовних добара из домена
људских физичких активности (од простора, реквизита, до нагона за
кретањем) којим се развијају човекове стваралачке способности. У основи
одређења физичке културе је физичка вежба.
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Момировић, К:
„Физичка култура представља заједнички назив за физичке
активности као што су игра, спорт, гимнастика, плес, туристика и
друго“. (Момировић, 1969, 11).
Овом дефиницијом се обједињују физичке активности и то игра,
спорт, гимнастика и туристика као својеврстан темељ целокупног физичког
ангажовања човека.
Енциклопедија физичке културе:
„Физичка култура је облик културе који означава целокупност
материјалних и културних вредности остварених слободном
активношћу у игри, плесу, спорту, гимнастици и туристици које
доприносе задовољавању природних и културних потреба човека“.
(Група аутора, 1975, 248).
Ова дефиниција нам открива да физичка култура обухвата, не само
уско схваћена подручја примене физичког вежбања, већ и низ других
вредности (материјалних и духовних): скуп знања, стручну литературу,
простор – објекте и реквизите за физичко вежбање, ''неогранизоване''
активности људи и сл. Ово указује на задовољавање природних и
друштвених потреба човека које посматрамо кроз узајамно дијалектички
повезане природне и друштвене структуре, као што су нагон за кретањем,
потреба за игром, друштвени односи, друштвена свест, опште образовање и
сл. Ове и сличне потребе човек је покушавао, кроз своју историју, да
задовољи облицима делатности попут игре, плеса, спорта, гимнастике и
туристике. Слободна моторна активност подразумева јединство
добровољног и осмишљеног, што је битна карактеристика слободне људске
личности, као ослобађајуће активности. На овај начин физичка култура
проширује људске слободе и потврђује човека у физичком изражавању и
доживљавању стварности, односно у остваривању пунијег и срећнијег
живота.
Больша́ я энциклопедия, Москва:
„Физичка култура је део опште културе друштва, једна сфера
социјалне делатности усмерена на учвршћење здравља и развој
физичких способности човека, као и њено коришћење сагласно
потребама друштвене праксе. Основни показатељи стања физичке
културе у друштву су следећи: ниво здравља и физичког развоја људи,
степен коришћења физичке културе у сфери васпитања и образовања,
у производњи, свакодневном животу, структури слободног времена,
карактер система физичког васпитања, развој масовног спорта,
највиши спортски резултати и др...“ (Група аутора, 1977)
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Руска дефиниција одређује физичку културу као саставни део опште
културе друштва и као подручје социјалне делатности чиме истиче за циљ
физичке културе здравље и развој физичких способности човека. Самим
одређивањем показатеља стања физичке културе, овом се дефиницијом
индиректно одређује поље дејства физичке културе које је широко и
обухвата поред већ споменутог здравља и физичког развоја људи и физичку
културу у систему васпитања и образовања, у производњи, у свакодневном
животу, у слободном времену, развој масовног спорта као и постизање
највиших спортских резултата.
Терминологичен речник по физическа култура и спорт, Обща
редакция и съставител – Георги Кабуров, София:
„ФИЗИЧКА КУЛТУРА. Део опште културе друштва која укључује
систем физичког васпитања људи. Она је скуп материјалних и духовних
вредности прављених и искоришћаваних од друштва за физичко
усавршавање људи. Материјалне вредности представљају техничка
средства, спортска такмичења, специјалне установе, финансирање
неопходно за остваривање задатака физичког васпитања, ниво
физичког развитка и спортска достигнућа.
Духовне вредности из области физичке културе су специфична
научна знања, практични методолошки успеси, политички и социјални
рад који осигуравају идеолошку, научну и педагошку организацију из
области физичког васпитања људи.
Физичка култура је историјски условљена социјална појава; носи
класни карактер и њу одређују друштвени односи. Она је део
многостране људске активности, у процесу у којем човек ступа у
узајамне односе са општом и природном средином, користећи све
вредности створене од друштва за обезбеђивање физичког развитка
људи, за формирање биолошке и социјалне стране личности и
изграђивање свестраног развитка“. (Група аутора, 1983, 361-362).
Бугарска дефиниција третира физичку културу као део опште културе
друштва у чијем средишту је систем физичког васпитања људи, а обухвата
материјалне и духовне вредности које су усмерене у циљу физичког
усавршавања људи. Ова дефиниција посебно предочава које су то
материјалне, а које духовне вредности из области физичке културе. У
материјалне убраја техничка средства, спортска такмичења, специјалне
установе, финансије неопходне за правилан рад, ниво физичког развоја и
спортска достигнућа, док у духовне ставља специфична научна знања,
начине – методе остваривања успеха, политички и друштвени рад који
омогућује целокупну организацију физичког васпитања људи. Такође, ова
дефиниција физичку културу одређује као социјалну појаву која је под
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утицајем друштвених односа, што подразумева мењање физичке културе
кроз време, а све у циљу изграђивања свестране личности.

ЗАКЉУЧАК
Појам физичке културе је комплексан појам. Сам појам, као и већина
појмова струке (као специфичне човекове делатности) је изведен из
различитих предмета и појава у којима је тешко пронаћи сличности. Због
тога је и главна одлика појма физичке културе ширина и вишеслојност.
Свака од седам дефиниција појма ''физичка култура'' има своју
вредност и на себи својствен начин одређује физичку културу.
На основу већине дефиниција издваја се да је физичка култура
саставни део опште културе човека која подразумева остваривање
материјалних и духовних вредности кроз игру, спорт, туристику –
рекреацију, плес и гимнастику, а све ради задовољавања природних и
културних потреба човека. Такође су одређена три саставна дела физичке
културе: физичко васпитање, спорт и рекреација чиме се и усмерава дејство
физичке културе као научна гране: од сфере васпитања, образовања и
одржања здравља и физичког развоја људи, преко масовног развоја спорта и
постизања највиших спортских резултата, до заступљености у свакодневном
животу, производњи, креирању структуре слободног времена. На основу
свега произилази да је крајњи циљ физичке културе здрав, радостан и
срећан живот.
Међутим, уколико одреднице појма „физичка култура“ прихватимо
понаособ из сваке дефиниције, па га из тих углова посматрамо, добићемо
опонент једнозначности самог појма што је и разумљиво с обзиром да сваки
стручњак у овој области има своје виђење једног широког и вишеслојног
појма какав је појам „физичка култура“.
Разноликост појмовног одређења огледа се у томе да се говори о
физичкој култури као о друштвеној појави, као о физичким активностима,
друштвеној делатности, као о делу културних вредности, интегралном делу
опште културе, као о материјалним и духовним вредностима, као о концепту
физичког вежбања, као о покрету, као о историјски условљеној социјалној
појави, као о слободној активности, као о науци итд. Дакле, само постојање
више дефиниција, значи неуједначено сагледавање суштине једног појма, тј.
стручну неусаглашеност, али то истовремено представља и трагање за
бољим решењем, што не смемо занемарити.
Једна разлика, другачији вид једног дела физичке културе у
дефиницији мења целокупан контекст датог појма. Нарочито је ово важно на
глобалном плану, код различитих народа. Зато, јединствено усвојено
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одређење једног појма од стране стручњака и званично признато на
глобалном плану, учинило би комукацију тачном, прецизном и практичном.
На крају, оно што је занимљиво јесте то да дефиниције не обраћају
пажњу на саму реч у појму физичке културе – физичка, а која у својој
етимологији потиче од грчке речи (physikos) и значи природан.
Време пред нама показаће колико је наша струка, наука у области
физичке културе, спремна да добије јединствену стручну терминологију
чиме би поспешила истраживачки рад, а свој статус међу наукама подигла
на један виши ниво.
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УТИЦАЈ ЈАДРАНСКЕ СТРАЖЕ НА ФИЗИЧКЕ
АКТИВНОСТИ У НИШУ ОД 1923. ДО 1941.
ГОД.
Наташа Митић1, Бобан Јанковић2
1

Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш
2

Историјски архив, Ниш

Наташа Митић, Бобан Јанковић

Сажетак: У годинама после уједињења 1918. долази до потребе за стварањем
једне поморске организације по угледу на свет. Јадранска стража је настала у
Сплиту 1922. године а један од Главних одбора основан је и у Нишу 1923.
године. Jaдранска стража је можда једина организација између два Светска
рата која је подjеднако у чланству имала Србе, Хрвате и Словенце. Јадранска
стража се бавила прoпагандним деловањем, омасовљавањем чланства и
акцијама прикупљања средстава за слање својих чланова да боље упознају
приморске градове. На прослави Дана Јадранске страже 14. јуна 1931. кроз
Ниш је прошла поворка од неколико хиљада људи. На челу поворке је ишла
соколска коњица, за њом војна музика, Соколско друштво Ниш, три сеоске
соколске чете: Сићево, Доњи и Горњи Матејевац, за њима скаути из Ниша,
Лесковца и Пирота. Иза њих целокупна управа обласног одбора са делегатима
месних одбора из Параћина, Прокупља, Пирота и Беле Паланке. Јадранска
стража у Нишу била је активна до почетка Априлског рата 1941. године када
долази до гашења ове витешке и патриотске организације. У историји
међуратног периода Ниша остаће упамћена као организација која се залагала
за интересе Краљевине Југославе и гајила велику љубав према Јадранском
мору.
Кључне речи: морнарица, Краљевина СХС,Соколско друштво Ниш ,
пододбори, подмладак.

УВОД
Географски простор је простор у коме се одиграва историја, на коме
настаје и ствара се култура једног народа. Планине, реке, језера и мора
повезани различитим путевима трајно постојећи на том географдском
простору наизглед као неми посматрачи, заправо јесу смернице ка
одређеном начину живота народа који ту живи, баш као и начину вежбања
(физичком и духовном). Народ на том простору заправо је ,,културни ареал,,
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цивилизација која има своје средиште, границе и маргине, а на маргинама се
најчешће налазе најкарактеристичније црте, појаве, наспетости и слабости.
Слабост једног народа огледа се у способности заборављања своје
прошлости. Заборав као неминовност намеће нам као нашу одбрану заправо
буђење човекове потребе да се телесно и духовно креће напред. Држећи се
позитивних примера из прошлости, не заборављајући значај појединих
ствари, догађаја и људи најбоља борба против сене заборава јесте сећање.
Писањем о историји, остајемо забележени сведоци чије сведочење јесте
потврда наше одговорности и чврсте одлуке окренутости ка култури
памћења, дијаметрално супротне култури заборава. Памћењем и сећањем
заправо градимо чврст камен темељац раста и развоја генерација које
долазе за нама. Море наших живота постаје тада још веће и значајније за
будућност океана историје. Тако је мало времена за живота који неуморно
тече, да ни храбра Јадранска стража није могла да то време, баш као и
промене и пролазност у животу одбрани од заборава. Пишући овај рад циљ
аутора је културом памћења и сећања заобићи заборав. Користећи податке
пронађене у Историјском архиву града Ниша, као предмет истраживања
постављен је утицај Јадранске страже на физичке активности у Нишу. У
правилнику Јадранске страже у Члану. 1. се каже да ,,ова организација пружа
повољне услове за физички одмор и душевну окрепу, и у додиру са морем да
се осјети његова лепота, величина и важност за национални, привредни и
културни живот и напредак нашега народа..“.

ОСНИВАЊЕ И УТИЦАЈ ЈАДРАНСКЕ СТРАЖЕ У
КРАЉЕВИНИ СХС
После Првог светског рата и стварања заједничке државе Срба, Хрвата
и Словенаца, долази до развијања југословенске идеје кроз патриотска
удружења и организације. Једна од тих организација је и Јадранска стража
основана у Сплиту. Заслужан за стварање и организовање друштва
Јадранска стража је Силвије Алфиревић, професор гимназије у Сплиту, који
је изабран за генералног секретара Централне управе Јадранске страже
почетком јануара 1922. године у Сплиту. У фебруару 1922. завршен је
припремни рад и друштво је добило назив „Јадранска стража“. Задатак
Јадранске страже представљен је 2. чланом статута: ''Да се у нашем народу
гаји интерес за одбрамбену, културну и привредну потребу наше отаџбине
на мору и приморју, Тај свој задатак друштво спроводи моралним и
материјалним средствима у смислу пословника.'' Акција Јадранске страже
угледала се на рад других поморских народа. Од других народа најважније
поморске организације су “Ligue Maritime Coloniale Francais” код Француза,
“British Navy League” код Енглеза и “Lega Navale Italiana” код Италијана. Све
ове организације имале су велики број чланова. Одзиву о оснивању одбора
одазвали су се не само из Далмације, већ и из Хрватске, Босне, Србије,
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Словеније и осталих крајева Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. У том
периоду почиње да излази службено гласило ''Алманах Јадранске страже''
које је имало задатак да шири идеје организације. Успешно је прихваћено
оснивање Јадранске страже и почело се са оснивањем одбора у Београду и
Загребу и градовима широм земље (Алманах Јадранска Стража за 1925.
годину). После пар првих огранака из приморских градова, јавиле су се
организације у унутрашњости. Организација Јадранске страже на
територији Србије била је подељена на:


Главне одборе у Београду (ЈС на Београдском универзитету,
Београд, Повереништво Пожаревац);



Главни одбор Крагујевац (пододбори: Горњи Милановац,
Лапово, Наталинци, Рача, Баточина);



Главни одбор Крушевац (пододбор Варварин);



Главни одбор Ниш (Средњошколски пододбор Алексинац,
пододбори: Алексинац, Прокупље, Цариброд, Сврљиг,
Житковац. Повереништва: Горњи Матејевац, Сићево, Гаџин
Хан, Велики Вртоп, Каменица, Малошиште, Миљковац, Доња
Студена, Хум, Поповац)



Главни одбор Нови Сад (пододбори: Сомбор, Кикинда, Вршац.
Повереништва: Ада, Мартонош, Тител, Ковин)



Главни одбор Приштина (пододбори: Ђаковица, Нови Пазар,
Призрен, Урошевац, Вучитрн)



Главни одбор Врање (пододбори: Босилеград, Лесковац,
Владичин Хан). (Алманах Јадранска Стража за 1925. годину).

Од 1930. године долази до промена у разграничењу обласних одбора,
тако да су од обласног одбора Приштине у састав нишког обласног одбора
ушли градови: Прокупље, Куршумлија, Лебане, а од обласног одбора Врања у
састав нишког ушла је Сурдулица. Овим померањем граница нишка
Јадранска стража проширила је границе свог деловања и укључила нове
градове у ширење својих идеја. Јадранска стража је имала одборе и у
иностранству: Главни одбор Сент Луис, Главни одбор Вашингтон (САД),
Главни одбор Пунта Аренас (Чиле). Од тренутка оснивања Јадранска стража
бројала је 20.000 чланова.
Значка Јадранске страже представља буздован Марка Краљевића
извучен из мора. Према народној легенди Марко Краљевић је хитнуо свој
буздован у море са жељом да га народна слога извади. Идејно решење
значке ударио је Р. Томазео.
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ОСНИВАЊЕ ЈАДРАНСКЕ СТРАЖЕ У НИШУ И ЊЕНО
ДЕЛОВАЊЕ
Скуп оснивача Јадранске страже у Нишу одржан је на иницијативу
професора Александра Донковића 23. септембра 1923. године у сали хотела
''Руски цар''. Одлучено је да се образује Одбор на територији Ниша и да се
одржи конференција на којој би се утврдила основна начела организације
Јадранска стража. Оснивачка конференција Јадранске страже одржана је 27.
септембра 1923. године у сали читаонице ''Грађанске касине''. На
организовању одбора у Нишу највише се ангажовао нишки професор
Александар Донковић и Милан Јовић судски капетан из Ниша. Прва редовна
годишња скупштина одржана је у недељу 21. септембра 1924. године у
згради Нишке женске подружнице. Одређено је да годишња чланарина
износи 18 динара, утемељивач је био са прилогом од 350 динара, добротвор
са прилогом од 1000 динара док је велики добротвор морао приложити
10.000 динара благајни. Програм рада Обласног одбора Јадранске страже у
Нишу састојао се из 10 тачака :
1. Најактивнији рад у прикупљању чланова и ширењу идеологије
Јадранске страже;
2. Оснивање месних одбора и повереништава где их нема, а нарочиту
пажњу обратити организацији подмлатка;
3. Пригодним предавањима, књигама и брошурама будити интерес и
стварати љубав према нашем мору и идеологији Јадранске страже;
4. Посветити велику пажњу изградњи летовалишта на мору, ради
чега је и установљен фонд, где улазе сви члански улози од
подмлатка;
5. По могућству радити на организацији излета на море;
6. Расписивање конкурса и давање награда за израду књига, брошура
и темата у духу идеологије Јадранске страже;
7. Ревизија месних одбора и повереништава и што чешћи контакт са
њима;
8. Обилазак осталих места на нашој територији, ради оснивања
одбора, имајући у виду и културнија села;
9. Посветити велику пажњу питањима одашиљања деце на море;
10. Сарадња Јадранске страже са Соколима (Статут Јадранске страже
у Нишу).
Главни одбор Јадранске страже у Нишу организовао је између два
светска рата, забаве са игранком у циљу прикупљања прилога за јачање
пропагандне делатности Јадранске страже. Прва таква игранка
организована је 2. фебруара 1923. године у Официрском дому. Главни одбор
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Јадранске страже је добио бесплатно на коришћење Официрски дом, а самој
забави је присуствовала интелектуална елита тадашњег Ниша. На
приредбама су извођене родољубиве и патриотске песме, музику је
обезбеђивала војска, те је председник нишког одбора Јадранске страже
тражио од Министра војске и морнарице у Београду, да се ослободи таксе за
свирање војне музике на њиховим приредбама. Један од видова прикупљања
средстава у фонд друштва било је и организовање лутрије, новац прикупљен
куповином срећки скупљан је у фонд Јадранске страже за организовање
летовања на мору за своје чланове. Јадранска стража је ширила идеје о
вредности мора и у нишким школама тако што је за ученике организовала
пројекције два филма у биоскопу Европа: ''Слике из нашег поморског
живота'' и ''Наша ратна морнарица''. После ових пропагандних филмова,
стручна предавања је држао поручник фрегате Божо Мартинец о важности
наше трговачке и ратне морнарице. Због великог интересовања за ове
филмове и предавања, пројекције су организоване два пута дневно у
термину од 15 до 16 часова и од 17 до 18 часова. Такође, у сарадњи са
нишким гарнизоном, војницима је бесплатно организована пројекција
филма. Велики број младих је био све заинтересованији за одлаѕак у
морнарицу. Одржаним предавањима на тему Ратне морнарице пут Сплита
отишао је велики број питомаца. Образовањем у „Војно-поморским
предметима“ тамо им је пружена теоријска и практична обука на основу које
иако јако млади (са 16 година) долазе у школу, израстају у „телесно и
духовно јаке“. У ту сврху коришћене су све врсте спортова: гимнастика на
справама, просте вежбе, и све гране лаке атлетике. Свакодневни тренинг
вођен је и на фудбалском игралишту и отвореном вежбалишту са посебно
уређеним справама. Посебно се водило рачуна о исхрани питомаца. Велика
пажња била је усмерена и на пливање, веслање и једрење али и на јахачки
спорт.(Алманах Јадранске страже за 1925, годину)
Морнарички дан, 1. јун, у Нишу се обележавао свечано захваљујући
акцији Јадранске страже која је направила програм у коме је учествовао и
један морнарички вод из Београда. Прослави Дана морнарице 1924. године
присуствовао је поручник фрегате Зденко Папеж, 2 подофицира и 22
морнара. Низом манифестација обележен је овај празник : програм је почео у
11 сати одавањем поште умрлим члановима, дефилеом кроз варош, да би
увече била организована забава на коју су почасну стражу давали морнари
из Београда. Прослава је завршена свечаним пријемом нових чланова и
ватрометом. (Главни одбор ЈАС Ниш, 1924.).
Према извештају за 1926/27. годину у Нишу је Јадранска стража имала
332 члана. Чланова добротвора било је 7, чланова утемељивача 35, чланова
помагача 100 и редовних чланова 190. На конгресу у Сарајеву 1929. године
изнети су подаци о броју чланова, тако да је Обласни одбор у Нишу имао 547
чланова, док је укупно у Краљевини Југославији био је 33.397 чланова
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Јадранске страже. На конгресу су допуњена правила Јадранске страже,
одлучено је да се као дан Јадранске страже слави 7. септембар датум рођења
престолонаследника Петра II Карађорђевић ( Извештај са конгреса Јадранске
страже у Сарајеву). Број чланова се четири пута повећао у Нишу за десет
година постојања. По подацима обласног одбора које су послали у Сплит
1935. године, у Нишу је било 1282 члана, 46 помагача, 35 утемељивача, 15
добротвора и 3 велика добротвора.
Jeдна од активности Јадранске страже у Нишу било је омасовљавање
интереса за Јадран код омладине. Правила за организацију школске
омладине Јадранске страже одобрио је 30. децембра 1933. године и
министар просвете Краљевине Југославије. Одлуком управе обласног одбора
Јадранске страже у Нишу за вођу целокупног подмлатка Јадранске страже на
територији нишког Обласног одбора изабран је Сава Димитријевић,
школски надзорник и потпуковник у резерви. Највећи успех Јадранска
стража постигла је при Мушкој гимназији где је било 800 чланова.
Подмладак Јадранске страже основан је 20. октобра 1935. године а за
надзорног наставника постављен је Младен Маринковић. Овај се подмладак
нарочито истицао у својим радовима, пишући песме, приповетке, правећи од
картона и других материјала чамце, хидроавионе, једрењаке итд. Подмладак
при Женској гимназији основан је 1925. године, за надзорног наставника
постављена је Десанка Ганчевић (укупно 185 чланова). Подмладак при
Државној трговачкој академији основан је 24. фебруара 1934. године и
бројао је 80 чланова, надзорни наставник био је професор Звонимир
Хампрел. При Железничкој занатској школи подмладак Јадранске страже
основан је 17. децембра 1931. године где је било учлањено 119 чланова, а
надзорни наставници били су Душан Илић и Миодраг Милојковић.
Подмладак при Женској занатској школи основан је 1934. године после
предавања Саве Димитријевића, бројао је 180 чланова, надзорни наставник
Јелена Николић, учитељица. Подмладак Јадранске страже у Нишу узимао је
учешће и на омладинским слетовима. На једном од таквих слетова у
Љубљани учешће је узело и 30 нишких омладинаца. (Извештај о раду
подмладка ЈАС у Нишу). Један од активнијих у Јадранској стражио био је Сава
Димитријевић, који је на својим предавањима радио на омасовљавању
чланства. Он је 1934. године написао књигу Завет Јадрану коју је штампана у
штампарији ''Св. Цар Константин'' у Нишу. Ова књига богата илустрацијама,
као и текстовима који говоре о значају мора и јачању љубави према
морнарици. Књига Завет Јадрану почиње реченицом: „Заветујемо се, да ћемо
свом снагом наших младалачких снова и заноса љубити, чувати и бранити
наш лепи плави Јадран…“
У основним школама у Нишу такође је вршен упис у омладину
Јадранске страже, број уписаних ученика по школама износио је 423
омладинца. Школа ''Краљ Александар имала је 80 чланова, школа ''Свети
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Сава 81, школа ''Црвени Крст'' 38, школа ''Његош'' 52, школа ''Краљ Петар''
103, школа у Кнез Селу 32 и школа у Паси Пољани 37 чланова. Деца развијају
живу сарадњу пишући песме, израђујуци хидроавионе, једрењаке и остале
објекте важне за поморски живот. Подмладак при мушкој гимназији основан
1933.год. ирганизује и изложбу дечијих радова у Нишу.
Према подацима Јадранска стража је од оснивања до 1934. године
одржала 21000 предавања, око 3500 разних приредби, вечера и забава.
Помогла је у извођењу 1200 екскурзија са око 45000 људи, 11000 ђака,
приредила је око 50 поморских изложби за пропаганду мора. Издала ревију
Јадранска стража у 1256000 примерака, омладински лист издала у 250000
примерака. Издала 333000 календара и 125000 пропагандних брошура.
(Сава А. Димитријевић, 1934, 48.). Сава Димитријевић одржао је један
ватрени патриотски говор којим се највише обратио „омладини као нашој
узданици, нашој дики и поносу, да се сврста у редове јадранске страже.
Евоцирао је успомену на пале хероје који су и животе своје дали за слободу и
сртећу и за наше слободно море... каже се у записнику од 14. марта 1937.
године са годишње скупштине Обласног одбора Југословенске страже из
Ниша одржане у Соколском дому у Параћину. Посебно важна акција био је
утицај Обласног одбора код Бановине да изда распис свим школама да до
почетка године све оне организују подмладак Јадранске страже.
Акцију прикупљања прилога за подизање дома на Јадрану пратила је и
нишка штампа. У Ревији из 1937. године председник Јадранске страже Сава
Димитријевић је објавио чланак о значају дома на Јадрану: ''Родољуби !
Помозите својој омладини да до свог Дома на Јадрану дође! Апел, који овим на
Вас чинимо нек уроди обилатим плодом. Жртвујте ма и најмањи прилог и 10.
јуна на Спасов Дан спустите у касицу Јадранске страже у уверењу да
помажете свету ствар..... Апелујући на Вашу свест, на Вашу љубав и Ваше
родољубље Ми очекујемо Ваше прилоге поздрављајући Вас са Чувајмо
Југославију, чувајмо наше Море''(Ревија, бр. 22, 3.).
Програм прославе дана Јадранске страже почео је у суботу 13. јуна
1931. године када је у Саборној цркви одржан помен преминулим члановима
Јадранске страже. У недељу 14. јуна кроз Ниш је пре подне прошла поворка
од неколико хиљада људи. На челу поворке је ишла соколска коњица, за њом
војна музика, Соколско друштво Ниш, три сеоске соколске чете: Сићево,
Доњи и Горњи Матејевац, за њима скаути из Ниша, Лесковца и Пирота. Иза
њих целокупна управа обласног одбора са делегатима месних одбора из
Параћина, Прокупља, Пирота и Беле Паланке. Иза управе ишао је
импровизовани ратни брод ''Престолонаследник Петар'', монтиран на
аутомобилу, у пратњи соколаца морнара са веслима и морнарском посадом.
Брод је израђен специјално за ову прилику у железничкој радионици, брод је
био дугачак 12 метара, широк 4,5 метара, са импровизованих 8
далекометних топова и 12 мањих топова. Конструктор брода био је
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инжењер Тихомир Павловић и Јевта Петровић, пословођа Железничке
радионице. Иза брода ишла је чета подмлатка Јадранске страже основних
школа под вођством учитеља Добривоја Петковића. На крају поворке ишли
су представници свих хуманитарних, витешких, културних и националних
организација, ученика основних школа, Трговачке академије, Железничке
школе и других. Поворка је продефиловала улицама: Краљице Марије,
Бријановом, Вождовом, Лешјаниновом, Кнегиње Љубице, преко Трга кнеза
Михаила, улицом Краља Александра, Обреновићевом до Трга краља Милана,
поворка се зауставила на Тргу краља Милана. Са брода је председник одбора
ђенерал Aлександар Даскаловић захвалио грађанству, а потом је професор
Светислав Баница одржао говор. По завршеном говору, војна музика је
интонирала химну што је означило и крај прославе у центру Ниша. Поподне
је брод скинут са камиона и спуштен у Нишаву где је било дозвољено
знатижељним Нишлијама да разгледају брод. Током вечерње прославе на
кеју, леп утисак је остављао гвоздени мост на Нишави који је био цео
осветљен лампионима. За то време на кеју је свирала музика и био је све
време отворен бифе, прослава је трајала до поноћи (Сава А. Димитријевић,
1934, 66.).
Убиство краља Александра у Марсеју 1934. године изазвало је велику
жалост у Нишу. Цео град је био окићен црним барјацима и заставама на пола
копља. Oбласни одбор Јадранске страже је послао своја два делегата на
сахрану краља Александра 18. октобра у Београд. Јадранска стража у Нишу
била је активна до почетка Априлског рата 1941. године када долази до
гашења ове витешке и патриотске организације. У историји међуратног
периода Ниша остаће упамћена као организација која се залагала за
интересе Краљевине Југославе и гајила велику љубав према Јадранском
мору. Jaдранска стража је можда једина организација између два светска
рата која је подједнако међу члановима имала заступљене Србе, Хрвате и
Словенце.

ЗАКЉУЧАК
Море наших живота као још ненаписана страница пружа непрегледна
пространства раста и развоја човеку. А за почетак битан је смер. Из
недогледности хоризонта на океанима и морима долази велика струја
смелости, истрајност и далекост погледа позитивни за развој духа и
карактера једнога народа. Копнене су прилике уске и по свом бићу
кратковидне, пространо море пак проширује поглед и уздиже човечији дух.
Данас треба радити у односу на позитивне примере из прошлости јер треба
се препознати шта будућност носи. Треба увек неговати љубав. Према
телесном вежбању, као благодатној храни бићу нашем, према духовном
расту као нашој привилегији од Бога датој. Треба неговати и љубав према
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мору, пливању, веслању, једрењу као спортовима који снаже тело и дух бића
нашег и буде успомене на пале хероје прошлих времена. Људе из народа,
који су и животе дали за слободу и срећу, и слободно море. Треба сачувати
живим сећање на наше прадедове, храбре чуваре Јадранске страже.
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МАРАТОНСКА ТРКА СИМБОЛ МОДЕРНИХ
OЛИМПИЈСКИМ ИГАРА
Марко Раденковић
Факултет спорта и физичког васпитања Ниш, Србија
Марко Раденковић

Сажетак: Битка код Маратона постала је инспирација за тркачку атлетску
дисциплину маратон, која се темељи на причи о грчком војнику Филипиду
који је према легенди трчао 42 километра да јави Атињанима вест о победи
над Персијанцима. Сећање на тај догађај инспирисало је творце нових
Олимпијских игара да 1896. године у Атини, на првим обновљеним
Олимпијским играма, да уведу нову дисциплину – ТРЧАЊЕ МАРАТОНА. Ово
такмичење одржано је на историјској стази од Маратонског поља до Атине,
дугој око 42 километара. Први победник Маратонске трке био је Спиридон
Луис. Његова победа сматра се једном од најимпресивниjих победа. На
Олимпиjским играм 1936 у Берлину Спиридон је добиo једну од највећих
почасти. Он је донео на стадион у Берлину пламен и лично je Хитлеру предао
гранчицу маслина са древне Олимпије. Прва жена која је трчала Маратон била
је Саманта Ревити или Мелпомени по неким предањима. Њен труд се није
званично рачунао јер постоји вероватноћа да јој је било забрањено да истрчи
трку до циља. Овај догађај се догодио 88 година пре званичног уврштавања
женске маратонске трке у програм Олимпијских игара. Тачна дужина стазе од
42.195 метара није била одређена све до 1908. године и Олимпијских игара у
Лондону, кад је дотадашња дужина мало повећана како би стаза могла да
почне код Виндзорског дворца и да се заврши испред краљевске ложе на
Олимпијском стадиону.
Кључне речи: маратонска битка, маратонска трка, Олимпијске игре,
Спиридон Луис, Саманта Ревити

УВОД
У античком добу Грчке које је трајало од 500. до 146. године пне.
долази до значајног развитка полиса (град - држава), као што су Атина,
Спарта, Коринт итд., у економском, културном и војном погледу. Може се
рећи да на самом почетку овог периода долази до грчко – персијских ратова
(прва половина V века пре Христа). У овим ратовима водиле су се велике и
значајне битке као што су битка на Маратонском пољу 490. године пре
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Христа и битка код Саламина 480. године пре Христа. Обе битке имају своју
тежину и значајност за даљи ток историје.
Многи историчари сматрају да битка на Маратонско пољу представља
главну прекретницу за даљи ток исхода грчко – персијксих ратова.
Историчар Криси уврстио је 1851. године Маратонску битку у ред петнаест
најважнијих битака у историји човечанства, а Џон Стјуарт Мил је 1846.
године у есеју о раној грчкој историји и легендама написао: „Прави праоци
европских народа нису они од чије су крви ти народи потекли већ они од
којих је потекао највећи део њиховог наслеђа. Маратонска битка је можда
најзначајнија од свих битака за све европске народе. Да је исход битке тог
дана био другачији, европски народи би можда и даље ходали по шумама.”.
(Политикин забавник, бр. 3050 из 2010.)
Грчка је земља која је створила Маратонску Трку и дала јој има, име
која нас прати у свакој активности, тренингу, снази, вољи. Не би причали
ниочему сличном овоме и вероватно не би постојала ова популарна трка да
није било чувене битке код Маратона 490. године пре Христа и да није било
Грчке победе над Персијанцима. Да је Персија тог дана покорила Атињане
вероватно да данас не бисмо могли да говиримо о Златном Добу или о
Класичном Периоду. Где би био Сократ, да ли би Платон постојао без
Сократа или да ли би постојао Аристотел без Платона?

ТОК БИТКЕ
Када су се Персијанци искрцали, Атињани су одмарширали до
Маратонског поља, где су могли спречити пролаз Персијанцима до Атине.
Атињани, бројно слабији, пре марша на Маратон послали су Филипидеса у
Спарту, град на Пелопонезу, да моли за помоћ. У Спарти је у то време био
верски празник, те они нису хтели послати војску пре пуног месеца. То је
значило да би Спартанци стигли на Маратон тек за десетак дана.
Филипидес је одмах кренуо натраг да пренесе ову лошу вест Атињанима.
Сазнавши вест Атињани одлучују да су им најбоље шансе у брзом и
силовитом нападу на Персијанце. Грци намерно допуштају Персијанцима да
пробију њихов центар, да би боковима опколили главнину персијске војске и
нанели им теске губитке. Након оваквог слома, Персијанци трком беже
према својим. Грци их у лудом трку стижу код бродова и ту се одиграла
битка која је трајала неколико сати и у којој су Грци имали до тада највише
жртава. Преживели Персијанци беже бродовима, остављајући 6.500 мртвих,
док су грчки губици били око 800 људи. Била је то величанствена победа, али
су Грци знали да то није крај.
Персијска флота је већ била на мору и планирала да се искрца испред
незаштићене Атине. У исто време атинска војска креће трком према Атини
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да спреци искрцавање персијске коњице. Персијска флота се појављује на
видику, а најбржи Грци већ стижу с Маратонског поља. Персијанци,
приближавајући се обали, нису могли веровати својим очима када су видели
грчке трупе, прљаве и умазане крвљу, како их чекају на обали. Тада
Персијанци чине фаталну грешку - оклевају, чекајући главнину флоту. У то
време стижу остали Грци и пале ватру на обали. До јутра је стигло свих
9.000 Грка. Персијанци су и тада били бројчано надмоћнији, али сада су Грци
изгледали као надљуди. Због предходног искуства Персијанци губе храброст,
плутају неколико дана испред Атине и онда отпловљавају кући.
У периоду док се одигравала „трка“ између персијксе флоте и грчке
војске Филипидес стиже до Атине и обавештава о невероватној победи и
умире, вероватно од исцрпљености и рана задобијених у борби. Један од
зидова Акропоља носи његово име, означавајући где је колабирао.

ЗНАЧАЈ БИТКЕ
Значај ове битке за Перису вероватно не постоји али ако би којим
случајем постојао сигурно би био веома мали у погледу неког искуства за
будуће. Међутим, десет година касније, Даријев син Ксеркс из практично
неограниченим изворима скупио је још већу војску и напао Грчку поново. У
чувеној битци код Термопилског кланца Ксерксову војку су зауставили 300
неустрашивих Спартанаца, да би нешто касније удружена Грчка протерала
Персију заувек.
Без икакве сумње значај ове битке за Грчку и Атињане је била
невероватно велика. Ова битка је дигла Атину на већи ниво, њену
демократију, њено уређење. Атињани су добили светско постовање и имају
ту част да имају власништво над маратонском легендом. На Маратонском
пољу подигнут је споменик погинулим борцима јер у то време била је
велика част да се сахране борци на бојном пољу а не на јавном гробљу.
Занимљива је ствар да је од плена сакупљеног на Маратонском пољу
подигута статуа богињи Атини. Атинањи су се својом победом хвалили и на
међународном плану тако што су на светилишту на Олимпији поднели
жртву у виду персијског шлема који се данас налази у музеју на Олимпу.
Такође су на светилишту у Делфима саградили и групу скупих бронзаних
статуа. Ове статуе, ратни плен, то су ствари које су победу на Маратонском
пољу претвориле у више од победе. Данас за нас Маратонска битка
представља симбол жеље, храбрости, издржљивости. Наравно да није било
те победе не би било ни најпознатије Олимпијске дисциплине Маратон. Али
пре тога вероватно не би било ни обновљених Олимпијских Игара. Лако
можемо да се играмо са „шта би било кад би било“ односно да је Грчка
изгубила како би данас изгледала Европа или слично.
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ГЛАСНИЦИ
Према предањима гласници – тркачи (χεμερόδρομο) су били
професионални тркачи у свакој војсци, који су ручно разносили војне
поруке. Тркач ове врсте по имену Филипидес, после битке код Маратона,
трчао је дистанцу око 40 километара (од Маратона до Атине) да изјави
веселу вест и онда је колабирао и умро од исцрпљености.
Важно је напоменути, да иако Херодот, који је рођен пет година након
битке код Маратона, даје детаљан и објективан приказ догађаја у бици,
пропустио је да помене причу о гласнику, што то није случај у делима
каснијих аутора. Међутим Херодотови ученици су видели догађај са
гласником као пропуст и покушали да овековече догађај и гласниково име.
Према историчару Хераклеидису Понтикосу који је указао да је Терсипос био
тај који је трчао око 40 километара од Маратона до Атине да донесе вест.
Хераклијеви савременици, као и каснији аутори, желели су Еуклеуса као
гласника који је пренео поруку победе до Атине. У другом веку наше ере,
јединствен извештај грчког сатиричара Луциана указао да је Филипидес био
тај који је трчао до Атине са поруком. Захваљујући Филипидесу данс,
незванично у његову част, одржавају се маратонске трке широм света
укључујући и Олимпијксе Игре.

ПРВИ ПОБЕДНИК
Победа Спиридона Луиса постала је главна атракција на првим
Олимпојским Играм и никад није напустила листу најбољих момената.
Рођен почетком 1872., у месту Маруси, на периферији Атине,
Спиридон Луис је стицао за живот продајом воде Атињанима који нису
имали добре изворе воде у гару. Два пута дневно, Луис би натоварио два
бурета водом на својој мзги и тако трчао поред ње 14 km. од извора у селу
Мароуси до Атине. Без предходног тренинга, појавио се на другој
Маратонској проби 25. Марта 1896.
Ево исказа о догађају који је дао Луис лично на интервјуу за дневни
лист Атине „Athinaike nea“ 1935.: „Била је то чиста шанса! То је било 1895
када су почеле санације на стадиону Атине. Почео сам да служим војску код
Генерала Мавромицалиса. Често сам се возио поред градилишта са
Генералом и једном ми је реко: „ Види, Спиро, овде ће бити циљ Mаратонске
трке Олимпијских Игара. Такмичари широм света ће доћи овде да трче од
Маратона до стадиона“. „Желео бих да будем међу њима. Ја могу добро да
трчим, генрале“, одговорио сам. „Ти, Спиро, ти и трчање!“ како је то реко
лупио ме прстом по челу. Следећег дана сам заборавио на све то. Следеће
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године, недељу дана пре Олимпијских Игара, вратио сам се да радим на
пољима.“ (Stavros, 2003)
Када су га питали да ли је имаo намеру да учествује у Олимпијским
Играмa, одговорио је: „Не, нисам имао. Игре би почеле на Ускршњу Недељу, и
на Божији Четвртак нисам имао идеју да ћу трчати. Знао сам да Папасимеон
из Марусије и Г. Каланцис или Карас из села Халандије су тренирали за
Маратонску трку и да су учествовали у пробама. Комитет је рекао да свако
ко може да истрчи Маратон за три сата и пет минута квалификоваће се за
Олимпијаду. Група нас неколико из Марусије је отишла до Маратона да
гледа пробе, када је човек из Халандрије победио нашег пријатеља. Због
пораза нашег друга, морали смо да се вратимо кући док су нам се
подсмевали сви из Халандрије. Нисамо могли да истрпимо и зато смо се
заклели на освету. Масоурис, Лаврентис, брат Папасимеона, ја и још један
пријатељ смо сишли до Атине у Суботу пре Ускрса и рекли Комитету да
хоћемо да се пријавим за трку. Рекли су нам да трчимо пробну трку и ако
истрчимо за три сата и пет минута примиђе нас. Наши драги суграђани
скупили су нешто новца да нам купе ципеле и тако на Ускршњи Понедељак
кренули смо са Маратона.“ (Tsonias, 2003)
На Олимпијским Играма 1936. у Берлину, 40 година после победе,
Олимпијски победник Луис примио је једну од највећих почасти. Годину
дана пре Игара, Немци су најавили да ће специјални гост Олимпијких Игара
1936. у Берлину бити Мартански Олимпијских победник из 1896. године
Спиридон Луис. Одевен у традицијалној ношњи и носећи Грчку заставу, Луис
је доживео невероватне овације док је носио пламен. Испред хиљаде
гледалаца победник Маратонске трке Луис дао је Хитлеру маслинову
гранчицу са Олимпа. 26. марта 1940. Спира је преминуо у 68. години од
асматског бронхитиса. (Tsonias, 2003)
Постоји једна замиљивост у вези Спиридонове награде где се види
његова скомност и једноставнос. Прича се да када је краљ упитао Луиса
какав поклон жели, он је затражио кола са упрегнутим магарцем како би
лакше обављао свој посао водоноше. Луис је од својих земљака добио велики
број поклона од накита до доживотне привилегије бесплатног бријања у
берберници. Није познато да ли је Луис прихватио све ове дарове, али се зна
да је кући одвео магарећу запрегу коју је затражио од краља.

СПИРИДОНОВ УСПЕХ
Први маратон је одржан 10. априла у којој је учествовало укупно 17
такмичара од којих су тринаесторица представљали Грчку. И поред бројчане
предности Грка у маратонској трци је у почетку водио Француз А. Лемусије
који је све до 32km био у вођству када је од исцрпљености морао да
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одустане. Вођство је тада преузео олимпијски победник на 800 и 1500
метара, Аустралијанац Теди Флак али је и он колабирао. Наког тога на чело
је избио Луис. До тренутка када је гласник јавио да је на челу трке домаћи
такмичар, на стадиону је било веома напето. Разлог напетој ситуацији је био
тај што би то била евентуално прва медаља за Грчку. Када се Спиридон
приближавао стадиону двојица грчких принчева, престолонаследник
Константин и његов брат Ђорђе, пожурили су да дочекају Луиса и да са њим
отрче последњи круг. Након што је током трке попио помало вина, млека,
пива, сока од поморанџе и појео једно ускршње јаје, Луис је окончао трку са
победничким временом 2: 58: 50. Одмах након трке, Луису су честитали
грчки краљ Ђорђе I и чланови олимпијског комитета.

ДРУГИ ПОБЕДНИК
Чарилас Василакос бије је из села у Манији, Пелопонезу. Као
правник, служио је као царински службеник у различитим градовима скоро
40 година. Био је познато по беспрекорној одећи и увек је носио свеж цвет на
реверу. Умор је 1963. године. Чарилас Василакос био је тркач пре и после
Олимпијских Игара 1896, он је учествовао у тркама на дуже стазе и скоро
увек је завршавао као победник. Он је тај који је представио „моћни ход“
такмичење у Грчкој. У априлу 1907. Василакос је постао први победник Пан
Хелијског шампионата „мочног хода“, прешавши дистанцу од 1000 метара
за 5,11 минута. Остварио је исто време две године касније у трци која је
одржана на острву Сирос. Такође је победио на „моћном ходу“ 1906. године
које је било организовано од стране Гиманстичке Асоцијације Пан Хелијских
игара.

ПРВИ ЖЕНСКИ „МАРАТОНАЦ“
Велики догађај као што је оживљавање Олимпијских Игара не може
бити лишен чудних инцидената. Најинпресивнији је био напор једне
Гркиње, пионир маратонке, да трчи Mаратон. Овај догађај се догодио 88
година пре званичног уврштавања женске маратонске трке у програм
Олимпијских игара. У то време није било фаворизовање женског присуства у
атлетици, а Пјер де Кубертен је и сам био негативан према учешће жена у
играма.
Име те жене било је Саманта Ревити или према некима Мелпомени.
Била је сиромашна и мајка двоје деце. Саманта је наводно поседовала добру
кондицију и надала се да ће њен подвиг охрабрити гадоначелинка или
престолонаследника да јој нађе ангажман. Према новинским чланцима из
тог периода, она се такмичила али незванично, и забележен је њен напор на
различитим деловима дуж стазе.
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Њен труд је био публикован недељу дана пре Маратонске Трке у
неколико новинских чланака. Када је сазнала да ће у трци учествовати једна
Американка, затражила је да и она учетвује у трци. Појавила се пред
Комитет и сталоженим и долучним гласом затражила дозволу за учешће у
трци. Пошто је рок за пријаву одавно прошо Комитет је обацио њен захтев.
Саманта се 30. Марта 1986. године спремала да сама трчи Маратон. Пре него
што је кренула, мислила је да је паметно да општински наставник,
градоначелинк и судија Маратона забележе њено стартно време и да
потпишу писмену изјави где се огледа „08:00h као почетно време“. Саманта
је стигла пре сам циљ у 13:30, за 5 сати и 30 минута. И ту се прича завршава...
Могуће да јој није било дозвољено да заврши трку до стадиона Панатенаик.
Овај јединствен подвиг грчке маратонке се спомиње у женском
атлетско годишњаку (1975), где се Стаманта спомиње као прва маратонка
која је прешла стазу за 4h и 30 минута.

ЗАКЉУЧАК
Маратонска битка постала је инспирација за организацију
Маратонског трчања као спортске дисциплине а у част грчког војника
Филипидеса који је према легенди претчао растојање од Маратонског поља
до Атине како би саопштио да је грчка војкс победила Персијанце. Одмах
након тога је од исцрпњености преминуо. Сећање на тај догађај испирисала
је касније творца нових Олимпијских игара Пјера Де Кубертена да 1896.
године поред стандардних атлетских дисциплина уведе маратонско трчање
као најтежу и најзахтевнију дициплину. Трчало се на стази од Маратонског
поља до центра Атине у дужини од 42 километара. Први победник био је
Спиридон Луис грчки атлетичар рођен у једном селу у близини Атине. Исти
тај атлетичар је 1936. године у Берлину предао Олимпијски пламен и
маслинову гранчицу лично Хитлеру како би отоврио Олимпијске Игре.
Данашња дужина стазе од 42 195 метара била је одређена 1908. године за
време Олимпијских Игара у Лондону када је дотадашња дужина повећана за
195 метара како би Маратонска трка могла да почне испред дворца у
Виндзору а заврши се на Олимпијскојм стадиону у Лондону. Интересантан
податак је и то да је прва жена која је трчала Маратонску трку била Сманта
Ревити али је није завршила до краја јер у то време правила Олимпијских
Игара нису дозвољавала да жене учествују на Олимпијским Играма па су је
пре циља спречили.
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ДОПИНГОВАЊЕ СПОРТИСТА У ИСТОЧНОЈ
НЕМАЧКОЈ ОД 1972 ДО 1989 ГОДИНЕ
Душан Николић
Факултет спорта и физичког васпитања Ниш
Душан Николић

Сажетак: Спорт у Источној Немачкој у периоду после Другог светског рата
био је злоупотребљен у политичке сврхе. Након блоковске поделе света
Истoчнa Нeмaчкa јe прихaвтилa сoцијaлизaм кao држaвнo урeђeњe и пoстaлa
дeo Вaршaвскoг пaктa, дoк јe Зaпaднa Нeмaчкa пoстaлa либeралнa
пaрлaмeнтaрнa рeпубликa и члaницa НATO-a. Државним званичницима
Источне Немачке је било важно да њихови спортисти на великим
такмичењима буду бољи од спортиста западног блока како би на тај начин
показали супериорност совјетског-комунистичког облика владавине над
западним-демократским и да Источна Немачка добије признање у свету. За
постизање својих циљева нису бирали средства, а једно од тих средстава је
био допинг. Прoцeњуje сe дa je у пeриoду oд 1972. дo 1989. гoдинe крoз
систeмaтски дoпинг прoшлo измeђу 8.000 и 9.000 спoртистa Истoчнe Нeмaчкe.
Истoчнa Нeмaчкa je нa три oд чeтири Oлимпиjaдe у том периоду билa другa пo
брojу oсвojeних мeдaљa. Многи спортисти су у том периоду били допинговани
а да нису ни били свесни тога. После сваког тренинга добијали су таблете и
убеђивани су да се ради о витаминима и минералима. Tо је био "држaвни
дoпинг" односно, смишљeна дрaжaвна пoлитика кaкo би сe пoстигли
мeђуaрoдни успeси. Данас многи спортисти који су били жртве те државне
политике имају последице у виду здравствених проблема. Велики број
спортискиња је остало неплодно, а и оне које су могле родити рађале су децу
са различитим поремећајима.
Кључне речи: допинг, Источна Немачка, хладни рат, злоупотреба спорта,
политика и спорт

1. УВОД
Сва међународна такмичења, а нарочито регионална, европска и
светска првенства, олимпијске игре, најбоља су прилика да се покаже
"вредност" појединих нација, односно њихових постојећих владајућих
идеологија. Збир освојених медаља по њима је "доказ" колико једна нација
вреди, односно колико је супериорнија у односу на другу. У време блоковске
поделе света било је важно да једна страна освоји више медаља у односу на
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другу и тако покаже супериорност свог система. У свему томе спортисти су
једино извршиоци одређеног програма планираног у кабинету владајућих
идеологија. Највећи проблем у читавој тој причи је то што су се руководиоци
таквих спортских програма водили паролом "циљ оправдава срества" и нису
водили рачуна о здрављу спортиста и могућим последицама. Наука је
заузимала све значајније место у спортским програмима. Дошло је до
производње стимулативних срестава и срества опоравка који су били све
присутнији у пракси (Живановић, 2009). Оваква политичка злоупотреба
спорта и спортиста јавила се у Источној Немачкој у периоду хладног рата.
Истoчнa Нeмaчкa, звaничнo Нeмaчкa Дeмoкрaтскa Рeпубликa (НДР)
(Deutsche Demokratische Republik (DDR)) билa је кoмунистичкa држaвa кoјa јe
трaјaлa oд 1949. дo 1990. гoдинe пoд бившoм Сoвјeтскoм oкупaциoнoм
зoнoм. НДР јe прoклaмoвaнa у сoвјeтскoм дeлу Бeрлинa 7. oктoбрa 1949.
Пуни сувeринитeт јe дoбилa 1945, aли сoвeтскe трупe су ступилe нa њeну
тeритoрију пoслe дoгoвoрa у Пoтсдaму, кao oдгoвoр aмeричкoм присуству у
Зaпaднoј Нeмaчкoј тoкoм Хлaднoг рaтa. Истoчнa Нeмaчкa јe билa члaницa
Вaршaвскoг пaктa. Пoслe избoрa, сјeдинилa сe сa Сaвeзнoм Рeпубликoм
Нeмaчкoм 1990. гoдинe ("Википедија" 11.03.2013).
Наиме после Другoг свeтскoг рaтa, нa Пoтсдaмскoј кoнфeрeнцији 1945
године пoбeдничкe држaвe (Фрaнцускa, Вeликa Бритaнијa, Сјeдињeнe
Држaвe и Сoвјeтски Сaвeз ) oдлучилe су дa пoдeлe Нeмaчку у чeтири
oкупaциoнe зoнe (слика 1). Свaкa држaвa би кoнтрoлисaлa oдрeђeни дeo
Нeмaчкe. Истoчнa Нeмaчкa јe прихaвтилa сoцијaлизaм кao држaвнo урeђeњe
и пoстaлa јe дeo Вaршaвскoг пaктa, дoк јe Зaпaднa Нeмaчкa пoстaлa
либeрлaнa пaрлaмeнтaрнa рeпубликa и члaницa НATO-a. ("Википедија"
11.03.2013). Након Олимпијских игара у лондону 1948 гонине, Немачка
Демократска Република је по угледу на остале комунистичке земље
источног блока почела да улаже у спортски програм чији је основни циљ био
да се покаже супериорност совјетског-комунистичког облика владавине над
западним-демократским и да Источна Немачка добије признање у свету.
Основни задатак Источно Немачког националног тима у то време је био
бити бољи од тима Западне Немачке, док је медаља на међународним
такмичењима била у другом плану (Buhs, 2012).
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Слика 1. Подела Немачке на окупационе зоне

На немачком институту за спорт физичку културу (основан 1950 год. у
Лајпцигу) школован је велики број тренера који би у скорије време стварали
спортисте високих домета. То је уједно био и центар у коме су се вршила
спортска истраживања. Спортски лекари који су своја знања стекли кроз
медицинске школе овде су имали за циљ да прате телесни развој спортиста
и били укључени у многа истраживања. Поред лекара било је ту и психолога,
стручњака за биомеханику, затим тим за политичка питања и тд. Много већа
пажња се поклањала спорту него што је то учињено на западу. Селекцију
деце за различите спортове вршио је велики број скаута. Та селекција је
вршена још у предшколским установама где су скаути примењивали
компликоване тестове (за: трчање, спринт, бацање) и вршили физичке
прегледе. Сва деца која покажу добре резултате на тим тестовима била су
позвана да похађају специјалне школе спорта (Buhs, 2012).
Колико су Источни Немци поклањали пажњу спорту говори и податак
да је 25 миља источно од Берлина у туристичком центру Киенбаум (слика 2)
било средиште где су спортисти одлазили три, четири пута годишње и
припремали се за велика такмичења. Кинебаум је поред видљивих објекта
имао и подземне објекте за обуку. Ти објекти су били сакривени чак и од
Руса који су били политички савезници Источним Немцима, али велики
спортски непријатељи. Кинебаум је изграђен 1952 год. , али је 1979 године
проширен тим тајним просторијама као одговор на пооштравање
антидопинг контроле (Buhs, 2012).
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Слика 2. Кинебаум-специјалне просторије у којима су се спремали спортисти
Источне Немачке

Нeмaчкa дeмoкрaтскa рeпубликa јe први пут нaступилa нa
Oлимпијским игрaмa у Meксикo ситију 1968. До тада су тимови Западне и
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Источне Немачке заједно наступали. За 20 година од 1968 до 1988, пре
поновног уједињења са Западном Немачком, источнонемачки спортисти су
освојили завидан број олимпијских медаља, медаља са светских првенстава
и оборили многе рекорде. (Buhs, 2012; "Википедија" 11.03.2013). Источна
Немачка је на Oлимпиjским игрaмa у пeриoду oд 1972. дo 1988. гoдинe
oсвojилa укупнo 384 мeдaља и нa три oд чeтири Oлимпиjaдe у том периоду
билa другa пo брojу oсвojeних мeдaљa (табела 1) ("Тањуг,Б92", 8.04.2009).
Табела 1. Биланс медаља Источне Немачке на ОИ у периоду од 1968 до 1988 године
ОИ

златне
медаље

сребрне
медаље

бронзане
медаље

укупно

укупан
пласман

Мексико Сити
1968

9

9

7

25

5 место

20

23

23

66

3 место

40

25

25

90

2 место

47

37

42

126

2 место

37

35

30

102

2 место

Минхен
1972
Moнтрeaлу
1976
Moсква
1980
Сеул
1988

Ове медаље су спортисти Источне немачке освајали уз помоћ
забрањених супстанци које су утицале на побољшање спортских
перформанси. Најчешће је коришћен Орал-Туринабол, андрогени
анаболички стероид који су Источни немци произвели 1960 године како би
побољшали перформансе својих спортиста (Franke & Berendonk, 1997).

Слика 3 . Орал-Туринабол,сликано у ДДР музеју у Берлину
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2. ДОПИНГОВАЊЕ ПО НАЛОГУ ДРЖАВЕ
Да би показали супериорност своје идеологије и свог политичког
система Источни Немци су злоупотребили спорт и нису бирали средства.
Једно од тих средстава је био и допинг спортиста. Била је то примeнa
нeдoзвoљeних срeдстaвa (по налогу државе) зa пoстизaњe спoртских успeхa
рaди пoлитичкoг прeстижa и афирмације у свету (Maшић, Koстoвски,
Ђукaнoвић, 2010). Прoцeњуje сe дa je у пeриoду oд 1972. дo 1989. гoдинe крoз
систeмaтски дoпинг прoшлo измeђу 8.000 и 9.000 спoртистa Истoчнe
Нeмaчкe ("Тањуг,Б92", 8.04.2009), а сматра се да су најчешће допинговани
aтлeтичари, пливaчи, гимнaстичари, бициклисти и дизaчи тeгoвa (Maшић,
Koстoвски, Ђукaнoвић, 2010). У aрхивимa тajнe пoлициje Штaзиja стaлнo сe
прoнaлaзe нoви дoкaзи o улoзи Oлимпиjскoг кoмитeтa у дoпингoвaњу
спортиста ("Преглед", 2.11.2005).
Центри где су се вршила истраживања ради унапређења спортских
резултата били су Институт за Физичку Културу и Спорт у Лајпцигу ,
Централни институт за микробиологију и експерименталну терапију у Јени,
Војномедицинска академија у Бад Саарову. Производња допинг супстанци је
вршена у фармацеутској индустрији Јенифарм у Јени и ВЕБ Лек у Дрездену.
Супстанце које су се највише користиле биле су
Орал-Туранабол,
андростенедиона и местанолон ("Википедија" 28.04.2013).
Најзаслужнији за допинговање спортиста били су Малфред Евалад и
др. Малфред Хоппнер. Kao бивши члaн Хитлeрoвoг пoдмлaткa и нaцистичкe
пaртиje Eвaлд сe придружиo Koмунистичкoj пaртиjи пoслe Другoг свeтскoг
рaтa и прeузeo кoмaнду нaд нaциoнaлним oлимпиjским прoгрaмoм нa OИ у
Toкиjу 1964. гoдинe. Toкoм слeдeћих 24 гoдина Eвaлдoви тимoви су
изaзивaли зaвист цeлoг свeтa пoштo су oсвojили 570 oлимпиjских мeдaљa,
oд тoгa 160 злaтних и скoрo 3.500 свeтских и eврoпских рeкoрдa. Пoзнaт кao
бeскoмпрoмисни дeспoт Eвaлд je биo чoвeк кojи je 1974. гoдинe прoвукao
тajни плaн (брoj 14.25 пo kojeм je систeмaтскo дoпингoвaњe спoртистa
пoстaлo ствaр држaвнe пoлитикe ("Глас Јавности" 28.06.2001).
Са допинговањем спортиста се почињало веома рано. Третмани
анаболичким стероидима код дизача тегова су почели са 16 или 17 година.
Код пливачица чак и раније са 14 и 15 година (Franke & Berendonk, 1997).
Спoртисти и њихoви рoдитeљи нису знaли o стрaхoвитим злoдeлимa.
Стeрoид "орaл туринaбoл", прaвљeн у зeмљи, у кoмбинaциjи сa витaминским
пилулaмa, дaвaн je млaдићимa, a пoсeбнo дeвojкaмa млaђим oд 18 гoдинa, а
спортисти и родитељи су сматрали да је реч само о витаминима и
минералима. Инекције тестостерона које су им даване су престављане као
профилакса. Стaриjи спортисти су пoтписaли тajну "зaклeтву нa вeрнoст"
кojoм су сe oбaвeзивaли дa пиjу витaминe, aли бeз инфoрмaциja o
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прoпрaтним eфeктимa. Moнструoзни плaн je зaживeo уз пoмoћ др Хоппнeрa
нa Oлимпиjским игрaмa 1972. гoдинe у Mинхeну, a Истoчнa Нeмaчкa je билa
бoљa у билaнсу мeдaљa oд кaпитaлистичкoг "нeприjaтeљa" из Зaпaднe
Нeмaчкe. Дo Moнтрeaлa 1976. гoдинe "чудeснe дeвojкe" су дoминирaлe у
бaзeнимa, гдe гoд дa су сe пojaвилe, пa je пoстaлo и jaснo дa дoпингoвaњe
нajбoљe дeлуje бaш кaдa je у питaњу жeнски пoл. ("Глас Јавности"
28.06.2001).
Eвaлдoвa рeпутaциja je пoчeлa да сe oсипa пoслe пaдa Бeрлинскoг зида
1989 гoдинe и oтвaрaњa aрхивa Штaзиja. Дeсeтак дoкумeнaтa тajнe пoлициje
пoтврдили су дaвну сумњу да су истoчнoнeмaчки спoртисти дoбиjaли
нeдoзвoљeну хeмиjску пoмoћ и дa je Влaдa дoбрo знaлa кaквe je тo
здрaвствeнe ризикe нoсилo ("Глас Јавности" 28.06.2001). После распада
Источне немачке неке информације о систематском допинг систему
спортиста, иако без доказа, су процуриле у западној штампи. У то време
званичници ДДР система су многе документе о допинговању спортиста
уништили. Велики број докумената је нестао из званичних библиотека
укључујући и неке докторске дисертације. Неки документи су сачувани и
налазе са на војно-медицинској академији у Бад Саарову, источно од
Берлина (Franke & Berendonk, 1997). Истраживачи Franke & Berendonk,
(1997) су успели да прикупе неколико докторских дисертација које показују
да су лекари и научници Источне Немачке (који су служили као незванични
сарадници у Министарству за државну безбедност-Штази) вршили
истраживања са циљем да утврде као стероиди утичу на побољшање
спортских перформанси и који су штетни ефекти. Узорак су представљали
спортисти, студенти и малолетници. Посебни акценат је стављен на давању
стероида женама, јер се у пракси показало да се добијају изванредни
резултати. Допинг са анаболичких стероида за изградњу мишића је веома
ефикасан код жена. Побољшање перформанси може бити и до 20 одсто. Код
мушкараца, то је у поређењу са само око пет одсто (Grüling, 2008).Поред
развијања допинг супстанци, лекари и научници ДДР-а развили су и методу,
као и лекове који су спречавали да њихови спортисти буду откривени од
стране међународне допинг контроле. Већина тих истраживања је вршено
на Институту за физичку културу и спорт у Лајпцигу (Franke & Berendonk,
1997).
Спортисти ДДР-а који су освојили медаље на Олимпијским играма у
Минхену 1972год. били су допинговани Орал-Туринаболом. У ДДР од 1970их година употреба овог и других андрогених хормона постала је уобичајена
међу спортистима укључујући и малолетнике. За талентованог спортисту је
то било неизбежно. Требало је или да узме лек (допинг) или да одустане од
врхунских резултата. Касних седамдесетих година лекари су почели да дају
и много веће дозе стероида својим спортистима него што је уобичајно. Тада
су споредни, штетни ефекти стероида били очигледни па су се на
212

Зборник радова 2013

Олимписјким играма у Монтреалу 1976год. новинари чудили како
пливачице имају дубоке мушке гласове и широка рамена (слика 4) (Franke &
Berendonk, 1997).
Изненађене изгледом Источно Немачких пливачица биле су и
пливачице САД-а. "Чак и пре Олимпијских игара у Монтреалу 1976год. нисам
се осећала пријатно у свлачионици са великим длакавим пливачицама
Источне Немачке" рекла је Ширли Бабасхофф америчка пливачица. Камил
Рајт је изразила слична осећања. "Пре самог такмичења на загревању
бацила сам поглед ка пливачицама Источне Немачке и помислила, вау, то су
велики момци. Тада сам видела траку на једној од купаћих костима и..... О мој
Боже, па то су жене. Морамо да пливамо против њих" сећа се Рајт (Buhs,
2012).

Слика 4. Пливачице Источне Немачке

Према истраживању које су вршили стручњаци Источне Немачке
анаболички стероиди у року од четири године могу да допринесу
побољшању спортских перформанси и то: бацање диска (мушкарци) за 1012 м, бацање диска (жене) за 11-20 м; бацање кладива (мушкарци) за 6-10 м,
бацање копља (жене) за 8-15м, 400 м (жене) за 4-5 сек, 800 м (жене) за 5-10
сек; 1500 м (жене) за 7-10 сек. На основу ових података може се видети да су
жене имале веће користи од третмана анаболичким стероидима (Franke &
Berendonk, 1997).
Године 1974, ДДР спортски званичници и влада се суочавју са
проблемом и долазе у дилему. С једне стране допинг доноси добре резултате
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за Источну Немачку на свим такмичењима. С друге стране развијају се
методе за детекцију допинга и пооштравају допинг контроле. ДДР је негирао
употребу допинг супстанци и обећао борбу против допинга. ДДР влада је
почела да страхује да њихови спортисти не буду позитивни на тесту за
допинг, што би била не само штета за спорт како су они сматрали, већ би се
довео у питање цео социјалистички систем и супериорност друштва. Због
политичког значаја проблема, кључна одлука је донета на државном нивоу,
односно од стране Централног комитета из владајуће Социјалистичке
партије. Влада је утврдила централизован систем (план) за управљање
допинг програмом који ће допринети постизању максималних резултата и
онемогућити откривање на допинг контроли. Овај план је назван "план
14:25". Донет је закон као највиша државна тајна и одобрен 23. октобра
1974, од стране Комисије за Високе перформансе у спорту (Buhs, 2012).
Законом је, између осталог, предвиђено да:
1) допинг супстанце, посебно андрогени анаболички стероиди буду
саставни део процеса обуке и припреме спортиста и спортискиња за велика
међународна такмичења;
2) да се редовно врше провере постигнутих резултата од стране
лекара и стручњака;
3) да се даље врше истраживања везана за допинг у спорту са
посебним освртом на развоју нових супстанци допинга, као и развој
супстанци и метода које ће да онемогуће откривање допингованих
спортиста приликом антидопинг контроле на великим такмичењима;
4) да се специјалним курсевима усавршавају спортски лекари и
тренери;
5) да се све те активности одвијају у апсолутној тајности и да се
класификује као званична државна тајна (Franke & Berendonk, 1997).
10. јануара 1979 године Министарство за државну безбедност ДДР-а
(Штази) је развило мрежу од 1000 спортских сарадника, информатора,
шпијуна чије је задатак био "оперативна шпијунажа". Имали су задатак да
шпијунирају спортске и истраживачке институције у другим земљама.
Њихов посебни задатак је био открвање метода којима се детектују допинг
супстанце (Franke & Berendonk, 1997).
Припадници тајне полиције (Министарство за државну безбедност
Штази) су пратили тимове на сваком путовању како би се осигурало да
спортисти не комуницирају превише са страним новинарима и не дају
превише информација. Спортистима није било дозвољено претерано
дружење и контакт са спортистима других држава на терену или ван њега (
Buhs, 2012).
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3. ПОСЛЕДИЦЕ ДОПИНГОВАЊА
Листa мртвих je предугaчкa. Имa хeндикeпирaнe дeцe, тeшких
хoрмoнaлних пoрeмeћaja и мнoгo случajeвa рaкa. Кoд мушкaрaцa прe свeгa
лeукeмиje, а кoд жeнa je чeстo билo тeшких случajeвa вирилизaциje (Шмит,
Рошчић, 2010).
У последњих неколико година многи спортисти који су се такмичили
за Источну Немачку су јавно говорили о здравственим проблемима које
имају данас, а који су последица допинговања које је било по налогу државе.
Неки од њих су и поднели тужбе против одговорних особа (Franke &
Berendonk, 1997).
Најчешће нуспојаве које су примећене код спортиста и спортискиња
Источне Немачке, а последица су андрогених анаболичких стероида,
посебно Орал-Туринабола су:


повећавање телесне тежине,



грчеви у мишићима,



нередовна менструација и аменореја код жена,



акне,



хирзутизам,



губитак либида (код мушкараца),



проблем са сексуалном потенцијом,



неплодност,



едеми,



дијареја,



функционална и структурна оштећења јетре,



гинекомастија,



фоликулитиси,



полицистични јајници код жена,



продубљење гласа код жена,



нимфоманија (Franke & Berendonk, 1997).

Нежељене ефекте Орал-Туринабола на једној тинејџерки приметио је
и др Хоепнер. По његовим речима ноге те 15 годишње тинејџерке,
унутрашњи делови бутина су били покривени длакама, а стидне длаке су се
шириле све до пупка. Та девојка је напустила спорт, али је допинговање
спортискиња анаболицима настављено (Franke & Berendonk, 1997).
Неке од допингованих спортискиња су после завршетка своје каријере
јавно на Немачкој телевизији говориле о допинговању у периоду кад су
постизале велике успехе (Franke & Berendonk, 1997).
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Код многих спортискиња
анаболички стероиди су довели до
ненадокнадиве штете. Чести поремећај је био хирзутизам (Хирзутизaм je
пojaвa длaкaвoсти кoд жeнa нa тзв. aндрoгeн - сeнзитивним пoдручjимa:
нaусницa, oбрaзи, брaдa, груди, срeдишњa линиja трбухa, глутeaлни прeдeли
и гoрњa трeћинa бутинa сa унутрaшње стране ("Википедија",13.05.2013)).
Још један од поремећаја био је поремећај либида код неких жена. Код њих је
дошло до повећаног сексуалног нагона. То је резултирало великим
проблемима, нарочито у камповима за обуку где мушки партнери тих жена
нису били присутни. Повећање либида је било тако озбиљно и
неподношљиво код неких жена да су многе морале да прекину са третманом
стероидима. Новембра 1990год. др Хоппнер је јавно признао у Немачком
недељнику "Штерн" да су се нежељени ефекти јављали код спортискиња и
да је он то примећивао (Franke & Berendonk, 1997).
1977 год. др Хоппнер је, извештајем који је послао, обавестио
Министарство за државну безбедност (Штази) да анаболички стероиди могу
да код спортискиња доведу до малформације плода. Наређено је коришћење
контрацепцивних пилула, а у случају трудноће је био обавезан абортус.
Међутим коришћење анаболичких стероида у комбинацији са
контрацептивним пилулама повећава ризик од дисфункције јетре. 1984 год.
др. Хоппнер је, другим извештајем који је послао, обавестио Штази да је
десет врхунских спортиста послато на хоспитализацију са различитим
поремећајима. Код неких се појавило оштећење јетре, код неких је дошло до
повећања величине органа (хепатомегалија). Код две спортискиње чије име
се не помиње је оштећење јетре било у поодмаклом стадијуму па им се није
дозволило да наставе да се баве спортом (Franke & Berendonk, 1997).

4. БОГАЉИ ПО НАЛОГУ ДРЖАВЕ
4.1. Детлеф Герстенберг (Detlef Gerstenberg)

Слика 5. Детлеф Герстенберг
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Детлеф Герстенберг (5.03.1957- 24. 01.1993) био је бацач кладива и
такмичио се за Источну Немачку. На Олимпијским играма у Москви 1980год.
освојио је пето место, а 1975год. на јуниорском Европском првенству освојио
је златну медаљу. Његов лични рекорд био је 80,5м. Детлеф је био једна од
многих жртава допинговања у Источној Немачкој. 1992год. је
хоспитализован због проблема са јетром. Преминуо је 14.01.1993год. са
својих 35 година, а лекари су констатовали цирозу јетре и панкреаса.
Вернер Франке (проф. молекуларне биологије и борац против допинга)
сматра да је његова смрт последица коришћења алкохола и анаболичких
стероида (Franke & Berendonk, 1997; "Википедија"4.04.2013).
4.2. Kaтaринa Meншнeр (Katarina Menšner)
Катарина Меншнер, некадашње чудо Источне Немачке у пливању
слободним стилом каже да је од 12 до 24 година узимала и по 40 таблета
дневно "витамина" и "минерала" како су је тренери уверавали. Уствари то су
били анаболички стероиди. "Дође ми да прескочим сто и да вас ударим
песницом у лице" обратила се двојици Манфреда ова пливачка хероина на
суђењу. Муке Меншнерове су се настављале годинама после окончања
каријере. Имала је седам побачаја и не може да има децу. Кичма јој је толико
оштећена да стално мора да носи корсет како би стајала усправно ("Глас
Јавности" 28.06.2001). Катарина се присећа да су пилуле биле у кутијама које
су означене именима сваког спортисте. Пилуле су спортисти морали да
узимају одмах испред тренера, не у свлачионици или кући (Buhs, 2012).
4.3. Kaрeн Keниг
Kaрeн Keниг пливaчицa бившe Истoчнe Нeмaчкe која је својевремено
била првак европе тврди дa су joj дaвaли дoпинг срeдствa, а да су је лагали
да је реч o витaминимa. Као последица тих лажних витамина ова
спортискиња данас пати од депресије.Она је са дeсeт гoдинa пoхaђaлa
спeциjaлну спoртску шкoлу, чиjи je циљ биo ствaрaњe будућих oлимпиjских
шaмпиoнa у слaву тaдaшњe Истoчнe Нeмaчкe ("Преглед", 2.11.2005).
4.4. Мартина Готшалт
Maртинa Гoтшaлт, бившa пливaчицa кoja сe прoслaвилa у лeђнoм
стилу, рoдилa je синa сa тeшкoм дeгeнeрaциjoм стoпaлa. Oнa сe oдличнo сeћa
лaжи кojимa су их трeнeри зaсипaли зajeднo сa тaблeтaмa стeрoидa.
Гoвoрили су им дa су мaлe жутe пилулe витaмини, a мaлe брaoнкaстe
витaмин E. Пoслe je билo и других бoja, црвeних, плaвих и прoвидних ("Глас
Јавности" 28.06.2001).
4.5.Хајди Кригер
Случај Кригерове преставља једну од најпотреснијих прича везаних за
последице које имају спортисти од допинговања које је било спроведено од
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стране државне политике Источне Немачке. Рођена је 20.јула 1965 у
Берлину. Одрасла је са три старија брата у Берлину. Њена мајка је била
самохрани родитељ и радила целим даном као касирка, како би издржавала
породицу (Grüling, 2008). 1986 гoдинe поставила је свeтски рeкoрд у бaцaњу
куглe и освојила златну медаљу на европском првенству. Имaлa je 21.
гoдину, билa висoкa 187цм, тeшкa 110кг и мoглa je дa пoдигнe 150 кг из
лежећег пoлoжajа (бенч прес) ("Глас Јавности" 28.06.2001). Као и многи
угледни спортисти Источне Немачке, у то време, Кригер је систематски и
несвесно допингoвaнa aнaбoличким стeрoидимa. Кригер је систематски
дoпингoвaнa aнaбoличким стероидима од свoje 16 година па надаље. Kригeр
je прeмa нeким извoримa дoбиjaлa гoтoвo 2.600 милигрaмa стeрoидa днeвнo
1986 гoд, штo je рaди пoрeђeњa oкo 1000 миигрaмa вишe нeгo штo je узимao
Бeн Џoнсoн тoкoм 1988гoд приликoм припрeмaњa зa OЛ у Сeулу. Већ сa 18
година, Кригер почелa да развија мушке карактеристике. На крају свoje
кaриjeрe (1990гoд) спoрт,a тимe и дoпинг је напустила са многим мушким
особинама. Oнa je 1997. гoдинe, збoг хoрмoнских пoрeмeћaja, изaзвaних
дoпингoвaњeм, прoмeнилa пoл и дaнaс сe зoвe Aндрeaс (Слика 6). Aндрeaс
Kригeр сe, прe сeдaм гoдинa, oжeниo Утoм Kрaузe. Дaнaс зajeднo, нa
мeђунaрднoм плaну, вoдe бoрбу зa спoрт бeз дoпингa. Кригер је сведочио на
суђењу Манфред Евалду,кojи je биo лидeр спортског програма у Истoчнoj
Нeмaчкoj и председник Oлимпиjскoг кoмитeтa Источне Немачке, и Манфред
Хоеппнеру ,кojи je биo Источно Немачки медицински директор. Изјавио је да
су лекови кojе је добијао допринели његовом пoрeмeћajу. Кригер је био
приморан да се повуче због доживљавањa јаких боловa од дизања огромне
тежине, а на стероидима. Чак и данас, он има јаке болове у својим куковима
и бутинама, а може да издржи само благи напор. "Хајди Кригер Медаља" (
немачки : Хајди-Кригер-Медаилле), назван по Кригеру, сада се додељује
једном годишње у Нeмaчкoj зa oнe који се боре против допинга. 2008 гoдинe
Украјински прoдуцeнт објавио je документарни филим "Допинг Фабрика
шампиона", на основу приче o Кригеру.
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Слика 6. Хајди Кригер-Андреас Кригер

Ово су само неки од спортиста који имају последице системског
допинговања. Ритa Рajнш, трoструкa oлимпиjскa шaмпиoнкa из Moсквe у
пливaњу, имaлa је пeт спoнтaних пoбaчaja и цисту нa jajницимa, кao и
Kaрoлa Бeрaкштajaн, нeкaдaшњa свeтскa рeкoрдeркa нa 100 мeтaрa, прснo.
Бригитa Maц, бившa члaницa бeрлинскoг Динaмa, никaд вишe нeћe имaти
нoрмaлaн глaс и кoсу, Jутa Koтшaлк, бившa пливaчицa Maгдeбургa, рoдилa
je слeпу ћeрку ("Глас Јавности" 28.06.2001).

5. СУЂЕЊЕ КРИВИМА
Oд уjeдињeњa Нeмaчкe, пoкрeнутo je нeкoликo кривичних пoступaкa
прoтив пojeдинaцa, а после тога су и институциje пoстaлe прeдмeт тужбe. Из
aрхивa истoчнoнeмaчкe тajнe пoлициje стaлнo нa видeлo излaзe нoви
дoкaзи. Првa суђeњa су се бaвилa нajнижим нивooм систeмa, људимa кojи су
дeлили пилулe. Kaдa су тa суђeњa oкoнчaнa прешло се на слeдeћи нивo,
суђење људимa кojи су смислили и oргaнизoвaли систeм дoпингoвaњa.
Процеси су се водили и против вoдeћих Нeмaчких фaрмaцeутских кoмпaниjа
кojе су прoизвoдиле дoпинг срeдствa ("Преглед" 02.11.2005).
Гoдинe 1998. у првoм суђeњу збoг дoпингa, oсуђeнo je 19 звaничникa
нижeг рaнгa, лeкaрa и трeнeрa. ("Глас Јавности" 28.06.2001). Дана 18. јула
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2000, у Берлину Maнфрeд Eвaлд (17. мај 1926 - 21. октобар 2002),
дугoгoдишњи преседник Олимпијског комитета Истoчнe Нeмaчкe и њeгoв
глaвни лeкaр др.Maнфрeд Хоепнeр, дирeктoр бившe истoчнoнeмaчкe
спoртскo-мeдицинскe службe, инaчe и бивши aгeнт тajнe пoлициje Штaзи,
осуђени су дa су криви зa тeшкa тeлeснa oштeћeњa спортиста (укључујући и
малолетнике) кojимa су измeђу 1974. и 1989. гoдинe дaвaли oгрoмнe дoзe
стeрoидa кaкo би пoстизaли врхунскe спортске рeзултaтe. Током суђења Др
Хоеппнер је изјавио да су имали одобрење са највишег нивоа власти
("Википедија" 9.3.2013; "Глас јавности" 28.7.2001).

Слика 7. Манфред Евалд за време суђења 2000год.

6. ЗАКЉУЧАК
Ово је једна од злоупотреба спорта у политичке сврхе. Спорт јесте рат
пријатељским оружјем по дефиницији генерала Рајхенауа, али да ли је та
пријатељска победа вредна живота спортиста? Да ли је промоција једне
нације у свету битна живота њених спортиста и грађана? Успех у спорту је
циљ сваког ко у њему учествује. Али ли је јако битно да тај циљ бира срества
која ће омогућити његово достизање. Средства која доводе до успеха не
смеју угрожавати здравље и живот учесника у спорту. Уколико се тога
будемо држали, можемо очекивати да нам спорт и бављење спортом искаже
своје позитивне стране. Спорт и физичка вежба су данас све чешће
злоупотребљени. Задатак нас, професора физичког васпитања, лекара,
спортских лекара, педагога, психолога и свих оних који посредно или
непосредно имају утицај на спорт је да утичемо на смањење оваквих
негативних примера злоупотребе спорта.
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ФЕР-ПЛЕЈ У САВРЕМЕНОМ
ПРОФЕСИОНАЛНОМ ФУДБАЛУ
Марко Јездимировић
Факултет спорта и физичког васпитања Ниш, Србија
Марко Јездимировић

Сажетак: У сваком периоду и у сваком друштву, граде се вредности које се
истичу у форми формалне или неформалне импертивне норме са којим се
појединац или одређена група у друштву треба руководити. Отуда у спорту
постоји неписани кодекс истинских правила понашања који се пре свега
односи на спортисте, затим и на остале који директно или индиректно
учествују у спорту, а реч је наравно о такозваномфер-плеју. Сходно одлуци
Владе Републике Србије да 2013. годину прогласи Годином толеранције и
фер-плеја у спорту, Министарство омладине и спорта покренуло је акцију
„Фер-плеј је победа“, у циљу промоције фер-плеја и спречавања насиља на
спортским теренима. Фер-плеј представља синоним за спортски морал, који се
у савременом професионалном спорту данас све ређе поштује. Фер-плеј добија
још више на значају, посебно у савременим условима бављења спортом, јер
представља брану негативностима које доносе професионализам и
комерцијализација спорта. Фер-плеј је саставни чинилац свих спортских
активности, спортских политика и управљања, што значи да се примењује не
само на спортисте, већ и на друге појединце који имају додир са спортским
активностима.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Спортске активности, од свог настанка до данас, одвијају се по
одређеним правилима, без којих спортско надметање не би имало никаквог
смисла и изгледа за опстанак и развој. У том циљу, још у време антике
указивано је на потребу доношења посебних прописа којима би била
уређена спортска такмичења.Платон је, на пример, образлагао потребу за
регулисањем спортских активности путем уредби о такмичењу у трчању и
такмичењу коњаника.Међутим, тек са XX веком и комерцијализацијом
спорта, недозвољене радње и понашања, многе државе покушавају да путем
правног регулисања спорта заштите вредности које спорт доноси и
промовише, да уреде ко може и под којим условима да улаже у спорт и да
води спортске активности.
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Правило је да већина држава са југа и истока Европе прихвата и
примењује интервенционистички модел законског уређења спорта
(Француска, Италија, Шпанија,Мађарска, Румунија, Словенија, Хрватска,
Србија).У Србији, која следи интервенционистички модел уређења спорта,
постоје бројни извори спортског права. Чине их закони (Закон о спорту,
Закон о спречавању допинга у спорту, Закон о спречавању насиља и
недоличног понашања гледалаца на спортским приредбама, Закон о јавним
скијалиштима), подзаконски прописи (Уредба о националним признањима и
наградама за посебан допринос развоју и афирмацији спорта, Правилник о
ближим критеријумима за утврђивање општег интереса у области спорта,
Правилник о ближим условима и критеријумима за стипендирање
врхунских спортиста и за новчану помоћ врхунским спортистима,
Правилник о допинг контроли на спортским такмичењима и изван
такмичења, Правилник о надзору над стручним радом у области спорта,
Правилник о номенклатури спортских занимања и звања, Правилник о
регистрацији спортских организација као удружења, спортских друштава и
савеза, Правилник о условима за обављање спортских активности и
делатности), правила спортских организација.За све земље које прихватају
интервенционистички модел уређења спорта видљиво је да недостају јасно
дефинисани принципи (начела), као кровна, генерална правила у оквиру
којих могу да се одвијају спортске активности, а који омогућавају остварење
и очување основних вредности на којима спорт почива. У таква начела
свакако да спада начело фер-плеја, о коме ће бити посебно речи у овом раду.

ФЕР-ПЛЕЈ ЗНАЧЕЊЕ
Фер (енг. fair) - беспрекоран, пристојан, частан, поштен; фер плеј (енг.
fair play) часна, беспрекорна, отворена игра (у клађењу, коцкању, спортским
утакмицама и др.).
Фер се понашати значи придржавати се договорених правила,
одустати од неправедно стечених предности, имати једнаке шансе, обзирно
се понашати, поштовати противника и прихватати другачије.Фер понашање
као спортско и морално држање је угрожено у данашњем свету и то не само
у спорту, већ у свим областима друштва.Истовремено нам правила фер
понашања нуде изузетне могућности према којима би требало да се
оријентишемо у данашњем свету пуном такмичарског духа.
Фер-плејне означава само поштовање договорених правила игре, тај
појам много више упућује на држање спортисте: поштовање противника и
очување психичког и физичког достојанства. Онај спортиста који се може
ставити у позицију свог противника се понаша фер."(Извод из Декларације
Интернационалног комитетафер-плеја ").
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Ради се о етичком принципу којим се одређује оквир за спортске и
друге активности повезане са спортом, који се захваљујући деловању
спортских удружења развио као једно од најважнијих спортских начела.

ЕТИКА У СПОРТУ
Етика (грч. реч ethos - обичај, значај, ћуд), наука о моралу, морална
филозофија, или практична филозофија, има према једној од својих
основних дефиниција задатак, не само да упозна са тим шта је морал, који су
његови основни елементи, већ и да има критички став према актуелној
моралној пракси. Она за циљ нема само да укаже на разноликост у људском
погледу на свет, већ да и директно направи вредносну оцену и да упути на
праве и истинске вредности и квалитете у моралном смислу.
Из претходно наведеног, произилази да би се етика, као наука о
моралу, у спорту бавила не толико директно моралним поступцима
спортиста, колико тиме, какве би моралне судове и поступке спортисти
требали
доносити
у
комплетном,
вишедимензионалном,
скоро
безграничном систему функционисања, какав је спорт.
Међуљудски односи у спорту сваког часа се стављају на проверу.Ретко
где може да се провери морална вредност тако као у односима људи
приликом спортских надметања.Чињеница је да је спорт област личних и
групних подвига и пораза.Зато се ту налазе изузетни примери моралне
иницијативе али и моралних падова.Пошто је спортско надметање праћено
великом емоционалношћу, код такмичара је отежано објективно
расуђивање, те су спортисти често склони да реагују у афекту.Спортисти не
би смели увек да се поводе и делају онако како од њих тражи публика, већ
својим поступцима и понашањем морају код публике да стварају нове,
хуманије критеријуме у вредновању људских поступака.
Данас можемо сасвим одговорно тврдити да је фер-плеј један од
приоритетних деловања у спорту у сваком погледу, иако сефер-плеју
данашње време, све чешће сусреће са одређеним тешкоћама јер се не може
стриктно одређивати правилама.Фер-плејпредставља унутрашњи однос и
осећај према игри, борби или такмичењу који зависи од циља и идеје
коијима спорт служи, али и захтева одређени степен културе и одређен
друштвени однос. Његова суштина налази се у поштовању правила игре и
поштовању постављених односа у самом друштву.
Проблем етике и моралности у спорту, налази се управо у човековом
егоизму, а не у друштвеним односима, који тера тог истог човека као
гладијатора, као робота или као животињу да се отуђи од своје
битости.Морални предзвук човека о понашању у складу са постојећим
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нормама које имају за циљ изградњу друштвених и међуљудских односа, где
се може изразити и потврдити човекова стварна суштина.

ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА ФЕР-ПЛЕЈА
10 принципа фер-плеја (Канадска Олимпијска Асоцијација 1989) :
1. Фер-плеј је израз људског држања које се огледа у обзирном
понашању према самом себи, према другима, али и према својој околини.
Фер-плеј налазимо у спорту, али и у другим областима живота.
2. Фер-плеј је основа квалитетног понашања у међуљудским односима
и у односима људи према својој околини. Апели, забране или казне нису
свеобухватна средства, они не делују у свим ситуацијама и не делују трајно.
Потребно је да се одаберу методи које су делотворнији.
3. За фер понашање потребно је да се испуне неки предуслови.
Обазривост, искреност, самопуздање, знати се носити с поразом и емпатија
су предуслови који су потребни за то и који требада се негују и подржавају.
Морално учење значи стални рад на развоју сопствене личности. Фер
понашање не може да се предаје као школски предмет, али се фер понашање
може да се доживи од стране других и може да се научи.
4. Ове способности ученици могу да се виде у разреду у којем нема
непријатељстава међу ученицима, где влада отворена атмосфера и
разумевање.
5. Принципу успеха који је обележен такмичењем, победом и поразом
мора да буде одузета оштрина. Требало би да се унапређује тимски рад, да се
развија осећај за квалитет игре, да се наглашавају осећаји играча.
6. Није само важно оно што радимо, већ и на који начин то радимо.
7. Ми смо наставници узори - не наше речи, већ наша дела и начин на
који се односимо према ученицима и на који решавамо конфликте - то је оно
што нас чини добрим педагозима.
8. Морално деловање захтева самосталност и осећај одговорности. Да
би се ове способности развијале, морају да се створе услови за то, на пример
- да се пружи ученицима могућност да учествују у припреми наставе или при
доношењу формалних и неформалних правила у школи.
9. Спремност и способност да се решавају конфликти мора да буде
пренесена веома рано. Конфликти не смеју само негативно да се оцењују,
они морају да се представе и као могућност да се ситуација промени или
развије у позитивном смислу, али и као изазов да се још више поради на
теми фер-плеја и фер понашања.
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10. Циљ фер-плеј васпитања мора да буде и што мање ангажовање
судија. Судија би требало да буде "пресађен" у сваког од нас. Следећи цитат
то сасвим јасно изражава: "Свако пази на то да га комшија не превари, али
долази дан када ће свако пазити да он не превари свог комшију."
11 правила фер плеја (Uli Jӓger / Günther Gugel, Институт за педагогију
мира, Tübingen) :
Пре игре
1. Твоја намера треба да буде да играш фер и да никога не повредиш
намерно!
2. Размени неколико уљудних речи са својим противником и питај га
како се зове!
3. Нека те радује игра, а не победа!
4. Направите круг и реците: ми смо тим, они други су само наши
противници у спорту!
Током игре
5. Придржавај се правила, пази на упутство које даје судија!
6. Остани смирен, чак и ако те други провоцирају!
7. Не слушај гладаоце кад траже да играш грубо!
8. Ако нешто не крене онако како је планирано или твом тиму прети
пораз, мисли на то да је фудбал само игра!
9. Понашај се и постави се према својим саиграчима, али и према
противничким играчима једнако, чак и ако говоре неким другим језиком,
имају другу боју коже или су припадници неке друге религије!
Након игре
10. Радуј се победи, али не омаловажавај други тим! Честитај
победничкој екипи!
11. Свим играчима се захвали за игру, чак и ако није све протекло
онако како си ти прижељкивао!

ФЕР-ПЛЕЈ У СРБИЈИ (ФЕР-ПЛЕЈ ЈЕ ПОБЕДА)
Сходно одлуци Владе Републике Србије да 2013. годину прогласи
Годином толеранције и фер-плеја у спорту, Министарство омладине и
спорта покренуло је акцију „Фер-плеј је победа“, у циљу промоције фер-плеја
и спречавања насиља на спортским теренима. Акција је званично почела 1.
фебруара када су јавни час у београдској основној школи „Карађорђе“
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одржали наши прослављени фудбалери директор млађих селекција
репрезентације Саво Милошевић и селектор фудбалске репрезентације
Србије Синиша Михаиловић. Други јавни час одржан је у селу Сирча
кодКраљева, када су о фер-плеју говорили кошаркашка легенда Владе
Дивац, бивши капитен одбојкашке репрезентације Србије Жељко
Танасковић и бивши атлетичар Дане Корица. Министарка омладине и
спорта проф. др Алиса Марић отворила је трећи јавни час толеранције и ферплеја у највећој школи у Србији, Основној школи „Никола Тесла“ у Винчи.
Овај пут подршку министарки пружили су млади фудбалери Црвене звезде и
Партизана Дарко Лазовић и Лазар Марковић и својим примером показали да
та два клуба могу заједно. План је да у организацији Министарства
омладине и спорта наши познати спортисти обиђу готово сваки већи град у
Србији у оквиру „Ферплеј каравана-Ферплеј је победа“ и да кроз јавне часове
деци преносе идеју толеранције и поштовања противника.
Министарства омладине и спорта Републике Србије је, у оквиру акције
"Карактером против насиља", заједно са више од 50 спортских савеза Србије,
усвојило је "Етички кодекс учесника у спорту". Овај документ треба да
стратешки помогне оздрављењу српског спорта и да, на свим нивоима,
поврати спортски морал. Спортски терени треба да буду место за радост и
задовољство, а не за испољавање агресије. Резултати остварени у спорту
треба да проистичу из труда, рада и енергије, а не из нечије самовоље или
закулисних договора. Спортска победа се не сме куповати него заслужити.
Сви који су, по било ком основу, ангажовани у и око спорта морају се
обавезати на фер-плеј, достојанство у победи и поразу, праведно суђење и
пристојно навијање.
Из овог документа издвајамо:


кодекс понашања спортиста



кодекс понашања тренера



кодекс понашања родитеља



кодекс понашања спортских функционера



кодекс понашања спортских судија



кодекс понашања гледалаца

ФЕР-ПЛЕЈ У САВРЕМЕНОМ ПРОФЕСИОНАЛНОМ
ФУДБАЛУ
Пошто је у протеклих неколико деценија наступила општа ,,ерозија''
свих моралних вредности, то се пренело и у спорт, па нам делује просто
невероватно када наиђемо на примере фер-плеја.У савременом
професионалном фудбалу победа је императив и фер-плеј се данас све ређе
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поштује. Услед превеликог прилива новца у професионалном фудбалу
већина фудбалера су престала да се понашају у складу са фер-плејом. Ипак,
постоји и пар изузетака.Ево неколико примера:
Несвакидашњи догађај обележио је меч мексичке лиге до 20 година,
између Пачуке и Естудијантеса (3:0), када је тренер Естудијантеса наредио
свом играчу да намерно промаши пенал, јер се његови изабраници нису
понели у скалду са фер-плејом, што је директно утицало на досуђени
једанаестерац.Играч Естудијантеса Адријан Домингез сам се повредио док је
лопта била у поседу фудбалера Пачуке, па је судија прекинуо игру и потом је
уследило судијско подбацивање. Када се очекивало, сходно фер-плеју, да
Естудијантес врати лопту свом противнику, Серђо Теран се мимо свих
очекивања стуштио у шеснаестерац, где га је срушио голман Пачуке.
Уследио је прави фер плеј потез тренера Естудијантеса, Марусија Гаљага,
који је наредио свом играчу Густаву Мендезу да промаши пенал, што је он и
учинио.
Играч Сент Паулија Мариус Еберс је показао да постоји и фер-плеј у
данашњем фудбалу. Сент Паули, четвртопласирани тим друге немачке лиге,
играо је веома важан меч против Унион Берлина у борби за пласман у
Бундеслигу. Гости из Берлина повели су у првом делу, изједначио је Крусе у
59. минуту, а средином другог дела Еберс је донео потпуни преокрет. Он је
покушао да главом постигне гол, али се лопта одбила од његове руке и
завршила у мрежи. Ни линијски ни главни судија то нису видели и признали
су погодак. Међутим, Еберс је осетио кривицу, пришао је судији и затражио
да му поништи гол. Након тога играчи Унион Берлина пришли су да му
честитају, а Еберс их је само одгурнуо. Да се добре ствари дешавају добрим
људима потврђено је у надокнади времена када је Сент Паули ипак дошао до
победе.
Барселона од малих ногу учи своје играче фер-плеју, што је по речима
тренера млађих категорија каталонског клуба, Серхија Бархуана, основа
добре игре. Барселонина јуниорска екипа је постигла гол док је голман
Кастелдефелеса лежао на земљи.Бивши играч Барселоне који је сада тренер
јуниора реаговао је тако што је својим играчима дао налог да пусте
противнике да у следећем нападу постигну гол.Тако се и догодило.
Италијан Паоло Ди Канио је најпознатији по бројним инцидентима,
контроверзном понашању, али и бивши играч Лација, Јувентуса, Наполија,
Милана, Селтика и Вест Хема који се истакао и потезом који на Острву и
данас цене. У мечу између Вест Хема и Евертона 2001.године нашао се у
прилици да постигне гол за "чекићаре" у тренутку када се голман Пол
Џерард повредио приликом истрчавања оставивши гол празан. Ди Канио је
зауставио игру ухвативши лопту руком.
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Бивши играч Ајакса, од ове сезоне члан Тотенхема, Јан Вертонген
истакао се поштењем 2006. године у сусрету против Камбура. Он је у једном
тренутку желио да врати гостима лопту након што су је они избацили из
игре како би се указала помоћ играчу Ајакса, но учинио је то врло неспретно
постигавши гол са 30-так метра. Пребацио је голмана који је изашао
превише са гол црте. Када је схватио шта је учинио наредио је саиграчима да
у идућем нападу пусте противницима погодак.
Мало познати Иранац Амин Мотеваселзадех добио је 2010.
међународну награду за фер-плеј након што је намерно промашио празан
гол када се голман сударио с његовим саиграчем. У тим тренуцима екипа за
коју је наступао Мотеваселзадех губила је 1:2 и борила се за прволигашки
опстанак. Могамвемат је утакмицу изгубила, а потом је испала из лиге због
слабије разлике погодака.
Везни играч ПАОК-а, Румун Костин Лазар, прославио се у домовини
2009. када је у сусрету између његовог Рапида и Отелул Галатија исправио
судију након што је овај досудио пенал. Лазар је пришао судији и признао му
како није било једанаестерца, након чега је судија променио одлуку. Био је
то први такав случај у историји румунског фудбала.
Легендарни нападач Ливерпула Роби Фаулер је 1997. у дербију против
Арсенала намерно промашио једанаестерац који је сам изборио. Фаулер је
признао судији Џералду Ешбију да није било пенала, но судија није желио да
промени одлуку. Због тога је Фаулер намерно промашио ударац са беле
тачке. Нажалост по навијаче Арсенала, Дејвид Симен је одбио лопту на коју
је натрчао Џејсон МекАтир и без милости затресао мрежу.
Утакмица између Асколија и Ређине остаће упамћена не само по томе
што су фудбалери домаћих уместо фер-плеја проценили да је важније дати
гол. Њихов тренер Бепе Пилон није мислио тако, наредио им је да пусте
Ређину да изједначи.
Златан Ибрахимовић, фудбалер кога многи сматрају за једног од
најконтраверзнијих фудбалера данашњице, показао је један гест који није
тако чест на европским теренима.Екипе, истина, у огромном броју случајева
враћају лопту противницима када се она избаци у аут због повреде неког на
терену, али то није био случај са Парижанима. Наиме, голман Нансија
пожалио се на бол те му је указана помоћ, али лопту по убацивању у терен
нису желели да му врате играчи ПСЖ-а. Имали су прилику за слободан
ударац, коју нису желели да пропусте, али је Ибрахимовић у духу правог
спортског фер-плеја саиграчима окренуо леђа. Показао је играчима Нансија
да се помере и расформирају "живи зид", а онда је лопту добацио голману
Нансија одбивши да изведе слободњак. Његов гест изазвао је аплаузе на
трибинама и збуњеност на лицима саиграча, који, наравно, нису смели ни да
му приговоре.
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И црква се залаже за фер-плеј. Луис Суарез се припомогао руком и
постигао гол против Менсфилда, што је његовом Ливерпулу донело победу у
ФА купу. Наравно да играч није призано свој гест, јер га судија није видео и
призано је гол, али због таквог неспортског понашања огласио се један
свештеник методистичке цркве у Британији:
- Дуго ми већ није јасно зашто фудбал пати од два зла: превише новца
и мања спортског понашања. Гледао сам утакмицу између Ливерпула и
Менсфилда на телевизији и после гола Суареза био јако бесан. Суарез је знао
да је направио лошу ствар, а није имао намеру да исправи неправду.
Прихватам да је на судији да доноси одлуке, али мислим да играч мора да
призна када уради нешто погрешно – рекао је Боб Џонс.
На утакмици грчке аматерске лиге између Циклатирас Пилоса и АЕ
Лонге виђен је занимљив детаљ, пошто је судија показао плави картон
једном од играча. Све се десило када је нападач Пилоса Калдис лопту руком
послао преко гол линије, а док су играчи Пилоса негодовали, играчи Лонге
су се радовали. Ипак, после неколико тренутака, Калдис је признао да је гол
постигао руку, због чега му је судија показао плави картон. Према писању
грчких медија, у аматерској лиги те земље уведен је плави картон, који
судија може да покаже играчима или тренерима који током утакмице
покажу изузетан ’фер плеј’. Тај картон нема велику важност, пошто се нигде
не пише, али навијачи имају прилику да виде да је један од њихових играча
промовисао феј-плеј, што је за сваку похвалу.

ЗАКЉУЧАК
Данас можемо сасвим одговорно тврдити да је фер-плај један од
приоритетних циљева у спорту у сваком погледу, иако се фер-плај у
данашње време, све чешће сусреће са одређеним тешкоћама јер се не може
стриктно одређивати правилама.Фер-плај представља унутрашњи однос и
осећај према игри, борби или такмичењу који зависи од циља и идеје
коијима спорт служи, али и захтева одређени степен културе и одређен
друштвени однос. Његова суштина налази се у поштовању правила игре и
поштовању постављених односа у самом друштву.
Тамо где је једино важно да се буде први, искушење да се занемари
фер понашање и да се повреде правила игре или да се искористе за властиту
корист је велико.Жудња за победом и стални притисак успеха не остављају
баш много места фер понашању.Фер-плеј постаје луксуз, а фер понашање утопија.Међутим, изузетака који својим фер-плеј понашањем дају добар
пример, не само деци већ и одраслима на нашу срећу још увек има и треба
им одати велико признање.
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СПОРТСКА КАТАРЗА
Немања Цветковић
Факултет спорта и физичког васпитања Ниш
Немања Цветковић

“Иако је важно где смо
још је важније: куда кренути.”
ФИЛИП НОЕЛ БЕКЕР1

1. УВОД
Многобројне су дефиниције спорта, међу њима је и дефиниција
генерала Рајхенауа: “Спорт је рат пријатељским оружјем.”2
Спорт је негован у свим облицима друштва и, уз дужно поштовање
владаоцима, увек је усмераван ка њиховој добити, за остваривање њихових
циљева. Кроз спорт се овековечила човекова идеја о људском уздизању
путем спортског надметања. Као и у свим сегментима друштва и овде је
економска страна била одлучујућа. Улагање у спорт и спортисте вишеструко
су се враћале. Пословни људи су се окренули спорту и почели његово
финансирање. Нераскидива је веза између спорта и појава које се дешавају у
друштву. Насиље у спорту је у директној вези са кризом у одређеном
друштву.
Куда кренути на даље? Каква је перспектива спортских игара? Да ли
ће развијено друштво до савршенства оспособљавати спортисте? Где се губи
спортски дух и душа спортиста? Ово су питања која ће нас водити даље у
раду.

1

Др Ненад Живановић, Спорт-узлети и падови; употребна вредност спорта III део, Београд
2001, стр.140
2

Исто, стр. 79
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2. СПОРТ И ПОЛИТИКА
Спорт је најбољи начин колективне катарзе односно ”сигурносни
вентил” владајуће политике.
Карактеристично је да све владајуће политике желе да користе спорт
за промоцију својих циљева. Труде се да, улажући одређена материјална
средства у спорт, контролишу концепцију развоја спорта.
2.1. Спорт и политичка супериорност
Међународна такмичења у спорту и бројност медаља једној нацији
прилика је да се покаже надмоћност поједине нације и њихова
супериорност. Победа на спортском терену трансформише се у победу
одређеног владајућег система представљајући се уједно идеолошком
победом нације, а спортисте само као средство у њеној служби (победници
носе национална обележја). О остваривању циљева, о спортистима и спорту
размишља се само онолико колико могу да допринесу остваривању циљева.
У том циљу наука се све више примењује не водећи рачуна о могућим
психичким и физичким уништењима самих спортиста.То се компезује
делимично великим свотама новца док битни проблеми остају. Уколико су
циљеви већи и материјална улагања су већа. Осим за надмоћ нације на
међународном плану, филозофија освајања медаља врло често је корисна
владајућим круговима за скретање пажње са кретања у друштву:
национални доходак, индустријска производња, инфлација…Ово је врло
битно јер доноси социјални мир који им најчешће омогућава да остану на
власти. Примера је много, приказивање супериорности или скретање пажње
са битних друштвених проблема. Карактеристичан пример код нас је
утакмица Црвене звезде и Бајерна из Минхена у Београду 24.04.1991. год:
седница скупштине почела је честитком фудбалерима а посланицима је
омогућено да купе карте иако их није било у продаји. Овај догађај могао је
да оснажи национално питање у кризним ситуацијама у друштву и да се
скрене пажња јавности са врло драматичних догађаја у самој држави, који су
наговештавали распад државе и најављивали грађански рат.
2.2.Спорт и политички имиџ
Спорт се, такође, користи за стварање имиџа једне нације. Зашто би,
иначе, било толиког надметања око одређивања домаћина великих
међународних такмичења, ако није у питању подизање нивоа имиџа нације
и материјалне користи? Може послужити као пример организација светског
првенства у Токију 1991. године. Јапанци су као нација имали лош рејтинг
после II светског рата, наглим развојем осамдесетих година прошлог века
хтели су да себе сматрају Западом који их није прихватио сматрајући их
Азијом, док их Азија није волела. Увидели су да би организацијом светског
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првенства могли да побољшају свој имиџ. Источни Немци, поред овакве
улоге спорта и спортиста, врло често наглашавали су како су спортисти
амбасадори своје земље и важни су као чиниоци међународних сарадњи и
разумевања. Наведена тврдња може бити тачна само уколико политика има
начина да се договори, уколико нема заједничких тачака у политици
владајућих онда је беспотребно о томе говорити (пример: септембра 1991.
године руководство Хрватске политичким одлукама захтевало је да се
њихови спортисти повуку са савезних такмичења, што су спортисти и
учинили осим једне).
2.3.Спорт као повод за сукоб
Спорт може да буде узрочник па чак и ратних сукоба између народа.
Спортска игра се користи као повод да отпочну непријатељства.
Спортисти не могу бити одговорни што је резултат другачијих
погледа као и другачијих друштвених и економских околности.
2.4.Спорт и политички притисак
Постоје у теорији две врсте притиска:
1. колективни политички притисак
2. појединачни политички притисак манифестован кроз Олимпијске
игре у Москви (1980) и Лос Анђелесу (1984) када је уследила забрана
спортистима да учествују на овим играма прво Запада, а потом са Истока као
реванш. Истоветан пример налази се и на нашим просторима, када су
Словенија и Хрватска ради остваривања својих политичких циљева
забраниле учествовање њихових спортиста на савезним такмичењима.
2.5.Спорт као политички полигон
Форме коришћења спортско политичког полигона:
1. специфичан политички експеримент
IN VIVO- коришћење
спортских одлука као корак испред политичких
2.

провера политичког деловања на публику односно народа

3. провера послушности спортских клубова која се постиже:
a)

издашним финансирањем

b)

постављањем поузданих људи на кључна места у клуба
(мења се назив и амблем клуба)
4. провера борбене готовости навијача
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2.6. Спорт као сигурносни вентил
Колективна катарза неопходна је, као средство политичког и
социјалног набоја, свакој политици. Владајући систем користи на дискретан
начин спорт као „сигурносни вентил.”
Колективно незадовољство, углавном због стандарда, може да
прерасте у отворено супростављање систему. Спортски стадион је због тога
место на коме су дозвољени: вика, песма, вређање спортиста и
неистомишљеника, међусобна туча. Ако се све то одиграва у строго
контролисаној средини, унутар зидова, казне уследе ако се починиоци
открију. Место за колективу катарзу стога је предвиђено и свако преношење
овакве атмосфере на улицу кажњиво је - систем ће деловати. Све се дешава
на затвореним стадионима и само „ослобађање” од атмосфере на стадиону
довољно је да ток мисли усмери ка нечему што није животна свакодневница.

3. ФУДБАЛСКИ РИТУАЛ
3.1.Етнолошки оквири и дескрипција
Догађаји који сведоче о трагедијама и сукобима на фудбалским
утакмицама упозоравају на могућност сукоба међу публиком једног и другог
тима, као и на сукоб публике и чувара реда. Сукоби су, као латентна
опасност увек присутни, без обзира на фудбалску традицију у земљи у којој
се јави сукоб, на развијеност или неразвијеност континента или пак
популарност игре у одређеној земљи. Трагедија на стадиону “Хејсел” у
Бриселу открила је многе друге трагедије за које се до тада стидљиво
коментарисало, а онда је нагло отворена расправа и сагледавање немилих
догађаја са социолошке, психолошке, па и антрополошке интерпретације.
Како би се сагледали однос публике, навијачких супротних страсти
најидеалнији пример је “вечити дерби “ београдских клубова Црвене звезде
и Партизана. Овај сусрет нас привлачи из три разлога:
1. периодичност одигравања утакмица
одређене временске интервале

припрема

публику

на

2. масовност посете као и култ вечитог дербија доводе понашање
навијача до екстрема
3. нема националне обојености, а опет је ривалитет доведен
максимума.

до

Како би ове елементе увели у анализу мора се одредити оквир:
простор, време и садржај на којима се заснива само истраживање. Простор је
одређен самим правилима игре, а време распоредом унапред одређених
одлука. Одређен је просторно-временски оквир, а то је фудбалски стадион.
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Односи публике на стадиону просторно су донекле одређени.
Представљају их навијачка језгра и координатна места према цени карата.
Како је одређена простотна компоненту, одредиће се и временска
координата, која се састоји из три одсечка:
1. време од доласка навијача на стадион до почетка утакмице
2. трајање утакмице
3. од завршетка утакмице до изласка са стадиона
Примећује се да се ставља акценат на публику и њено просторновременско одређење. Фудбал се, као игра, из овог аспекта сагледава као
форма која провоцира понашање. Анализа овог понашања главни је задатак.
Приметно је, код временског одређења, како га треба проширити и
како је оно у великом додиру са просторном ситуацијом. Припрема за
стадион и “бујање” навијачких страсти почињу од почетка односно од
времена окупљања, трајања утакмице до времена разилажења након
утакмице. Ово пак, даље условљава ширење простора деловања.
Након одређивања просторно-временског оквира треба одредити и
описати сам садржај односно навијање:
1. окупљање у граду
2. одлазак на стадион
3. улазак на стадион
4. навијање пре и за време утакмице
5. одлазак са стадиона
6. весеље по улицама
У свим наведеним ставовима битно је да су навијачи наоружани
реквизитима и обележјима. Подела би се сама наметнула на симболе
припадништва; они који служе изазивању буке и изазивању еуфоричног
стања.
3.2. Анализа
Приликом анализе фудбалског ритуала треба указати на могуће
друштвене факторе који утичу на овакво понашање: отуђење, потреба за
припадношћу, скретање пажње са важних социјалних проблема, друштво га
користи као вентил за испољавање агресивности…
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Г. Е. Ланг: „Спортско такмичење треба посматрати као једну од
многобројних прилика у којима друштво пружа индивидуалну заштиту од
страха и прекомерне напетости.”3
Пример: Црвена звезда и Партизан- политички аспект навијања и
везивање традиције политичког везивања за спортска друштва.
Треба најпре, за једно детаљније одређење појма навијања у
социјалној сфери, прецизирати употебљени термин „фудбалски ритуал”.
Термин „ритуал” употребљен је у значењу „секуларни ритуал” који припада
домену „световно свето.” У питању је свети простор (стадион), свето време
(утакмица) као просторно-временско средиште догађаја, као и „идоли” тј.
играчи као објекти неке врсте обожавања”.
Навијачко понашање посматра се као игра. Розе Кајоа разликује
четири вида игре:
1. mimicry (прерушавање) – вид игре која траје за време догађаја
2. agon (такмичење) – све врсте надметања са другим навијачима
3. alea (коцка)
4. ilinx (вртоглавица) – остварује се уз помоћ љуљања, скакања,
узимања алкохолних пића. Он је на манифестном нивоу.
Интерпретацијом навијачких реквизита намећу се две врсте односа :
1. припадност клубу. Ланг их назива „пролазним братством” и
показује се као припадност навијачком језгру.
2. идентификација са идолима где се рађа однос супростављености
навијача и његовог идола. Однос се заснива на различитом социјалном
положају навијача и играча, као и сама њихова улога која је додељена на
терену: један је пасивни посматрач док је други активни играч. Настала
опозиција разрешава се директном акцијом на терену, у самом фудбалском
ритуалу, као функционални спој илинкса и агона. Стога се може закључити
да уколико навијачи долазе на стадион да постану НЕКО то могу постићи
само ако својим понашањем превазиђу посматрачку улогу и истим постану
актери. Припадништво неком клубу сада је више од циља. Припадношћу
неком клубу може се остварити акција на стадиону, пасивно постаје
активно. Преовладава следеће мишљење навијача: „ми смо важнији од оне
борбе на терену.”

3

Иван Ковачевић, Фудбалски ритуал, Београд 1987, стр. 280

4

Исто, стр. 281 и 282
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Разматрањем наведеног приказа фудбалског ритуала може се
приметити како је састављен из идентификације и акције. Идентификација
подразумева обожавање идола, док акција представља спој mimikre и ilinxa
са agon.
Овако прихваћен ритуал разрешава уочене супротности:

Нижи социјални положај

навијач

пасивност

4

-------------------- = -------------- = ----------Виши социјални положај

играч

активност

4. СПОРТСКИ ЕТОС, ЕТИКА СУЂЕЊА И ФЕР ПЛЕЈА
Стварање кохерентног система у процесу формирања фудбалера
основа je модерне концепције спорта који захтева стручни тим састављен из
различитих профила и домена како педагошког тако и социолошког рада. У
ери када се фудбал конципира као високо организована сфера, „када је
тренинг прерастао у рад, фудбалски терен у бувљу пијацу, а фудбалери у
тржисте”5 престало је да важи правило људскости. У целом том заносу, жељи
за сопственим успехом, губи се смисао за борбеност и спортско надметање.
Неопходно је, због овога, од самог почетка уводити развијање духа, премда
је крајњи циљ спортски резултат. Неопходно је постизање пуне вредности
спортског живота, а он је много више него спортски резултат.
Етика суђења, прописана правилима понашања судија на самом
терену приликом вођења утакмице, један је од основних захтева како сусрет
не би постао једна тривијална представа. „Од самог изласка на терен
егоцентризам би морао бити сублимиран поузданом и праведном
резистентношћу чији
релевантан либидо подивља
у границама
едукативног духа спорта.”6 Само такво суђење способно је да се одупре свим
негативним појавама које прате сусрете осујећујући све покушаје
скрнављења утакмица.
Суђење и етика фер плеја на терену увек може да допринесе успешном
исходу утакмица. Провокација на терену, прикривена или јавно показана,
може бити повод за драстичније агресивно понашање на терену. Уколико

4

Исто, стр. 284

5

Добре Никша, Фудбал кроз етику и структуру, Београд 2001, стр. 14

6

Исто,стр. 56 и 57
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она остане у кругу здравог надметања међу играчима не представља
опасност, али ако уђе у залуђене навијачке масе може представљати велики
проблем онемогућујући исход сусрета. Навијачка идентификација са тимом
може се поредити са фанатизмом који испољава знаке мржње, солидарности
и одушевљења. Оваква провокација масе штети квалитету игре вршећи
постављање такмичења изван других циљева игре.

5. НАСИЉЕ СПОРТА
Наведено је већ схватање спорта као сигурносног вентила кроз
теорију катарзе. Овакав став према спорту омогућио је толерисање
понашања на терену у виду национализма, вандализма, дивљаштва свих
облика и нивоа, једном речју, допуштено је нецивилизовано понашање.
Други вид насиља у спорту који заслужује пажњу и узима маха
представља врхунски спорт деце и допинг.
5.1. Вандализам у спорту
Вандализам је дивљачка страст усмерена ка уништавању вредности.
Где су границе вандализма у спорту, шта су извори вандализма и шта је то
што покреће насилничко понашање у спорту? Да ли су прави кривци
спортисти, спортски функционери или гледаоци?
Уколико се младим људима уместо посла, егзистенције, знања и
васпитања у датом моменту понуде идеализоване спортске звезде које би
постале предмет њиховог размишљања, може се акценат померити са
битних животних проблема на небитне и маргиналне ствари за младог
човека. Организације спортских сусрета своде се сада на скоро ратне
припреме милицијских снага. Колико ће то трајати и када ће прерасти у
нешто веће не зна се. Масовне туче навијача, неспортско понашање
руководства и играча су у порасту.
5.2. Насиље над младима
Два су вида сагледавања проблема насиља:
1. деца и спортска достигнућа
2. пасивност младих
1. Данашње време донело је нове границе „спортске зрелости” или
„спортске старости”. Нажалост, говори се о насиљу над младима где је
граница зрелости у спорту померена на четрнаест или петнаест година.
Дечији спортски путеви зацртани су жељама одраслих, етика губи значај над
високо постављеним (спортским) циљевима.
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Одлике насиља над младима у спорту :


одузимање детињства



трансформација од стварног ка могућем



експерименти уживо



омогућавање
употребе
стимулативних средстава



вршење политичке и социјалне пресије



стварање проблема приликом социјализације спортских
звезди

штетних

и

недозвољених

2. Овај вид насиља има два правца:
а) младе преводи у пасивне спортске учеснике – посматраче
(навијаче) окупљајући их у навијачка племена и лишавајући их сопственог
идентитета.
б) ускраћује им могућност активног бављења неким спортом односно
удаљава их од телесног вежбања..
Губљења идентитета најсуровији је продукт спорта над младима јер
постају погодни за манипулисање у различитим сврхама
5.3. Допинг према МОК-у
“Допинг је употреба супстанци из групе забрањених супстанци и
примена забрањених метода.“78
Према предлогу медицинске комисије МОК-а у априлу 1989. године
дата је листа забрањених супстанци и недозвољених метода. Ова листа
обухвата:
стимулансе, наркотике, анаболичке
дијуретике, пептидни хормони и сл.

8

стероиде,

бета

блокаторе,



стимуланси – психомоторна стимулативна
стимулатори централног нервног система



наркотици – користе се за отклањање осећаја бола непосредно
уочи такмичења или у току паузе за време самог такмичења



анаболитички стероиди – синтетичке материје сличне
мушком полном хормону тестерону, користе се за брзу
синтезу беланчевина у скелетним мишићима



бета блокатори- користе их најчешће стрелци

средства

и

Др Ненад Живановић, Наведено дело, стр 143
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Диуретици – користе се најчешће у борилачким спортовима
ради брзог смањења килаже

Поред средстава у допинг се рачунају и забрањене методе:
а) крвни допинг
б) фармаколошке хемијске и физичке манипулације уринских проба

6. СПОРТ И БИЗНИС
Зараде спортиста мере се данас милионима долара, на листама
најбогатијих људи налазе се и спортисти. Спортисти се јављају као
добровољни извршиоци стратегије – што већи профит. Уз добре спортске
резултате иде и добар пословни резултат.
Пословни свет је увелико закорачио у свет спорта кроз добро улагање
и кроз још брже враћање профита.
6.1. Зараде спортиста
Историја професионалног спорта протеже се од Египћана преко Грка и
Римљана па до данашњег дана. Надметања се организују због пара и циљева
оних који су те спортисте плаћали.
Спортисте (професионалце) су током историје плаћали да би:


друге увесељавали



проносили славу градова – државица или својих послодаваца



истицали супериорност једне расе



допринели остварењу профита различитих компанија

Истацање зараде врхунских спортиста није само илуистрација њихове
умешности, већ и мамац за нове младалачке снове, за резервну армију
младих људи. Пут до славе, врха стрм је, тежак, пун разочарања. До врха
долази мали број. Мали број спортиста може да се издржава од спорта.
Наредних стотинак са листе спортиста, да би опстао, мора да дотира своје
спортске активности, али заједничко је да ће они упорно тежити да
изгледају као они на врху: куповаће њихове реквизите, покушаваће да се
обуку као они на врху. Ових стотинак добри су купци скупе спортске одеће, а
то је циљ великих бизниса - потрошња добара. Све је у том кругу подређено
профиту.
6.2. Спонзори
Спонзори су лица која учествују у финансирању спортских такмичења
(трошкови организације, трошкови боравка спортиста и њихове награде).
Њихови улози су велики, али су профити још већи. Правило бизниса да се
уложени новац вишеструко враћа и овде је испоштовано. „Због тога је
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сасвим разумљиво да се о свему што је по њиховом мишљењу важно за што
бољи профит; диктирају време и место такмичења, сатница и др. То њихово
диктирање нажалост прелази у диктат коме се покоравају скоро све
спортске федерације. Али и оне саме желе да из свега тога изађу богатије и
моћније. 8“ Присутност спонзора повећана је за најбоље екипе или појединце
који су изабрани да би их представљали на спортским такмичењима. За
узврат они одвајају средства којим ће се финансирати наступ, али повратни
профит изражава се у милионским цифрама. Ови односи регулишу се
уговорима, који се стриктно поштују и имају велику снагу. Бројни су
примери поштовања и непоштовања таквих уговора, као и награда и
одштета по тим уговорима. Овакав став према спортистима намеће питања
здравља спортиста у појединим дисциплинама (бокс, рагби …).
„У ситуацијама када се брине о заради, здравље спортиста – боксера је
нешто што је њихова лична ствар и брига. Ко жели новац не жели да
размишља о здрављу – правило је које је диктат бизниса устоличио и њему
све подредило.”9

7. ЗАКЉУЧАК
Подсетимо се да је предмет проучавања социјалне психологије „однос
појединца и друштвених појава: друштвених деловања и понашања
појединаца и група, њихових међусобних друштвених односа и колективних
друштвених творевина које притом настају.”10
Особеност социолошког приступа и самог истраживања социологије је
проучавање формирања друштвених група и њиховог односа, стварање
духовних творевина у склопу друштвених односа.
Објашњавање прошле прилике у историји лакши је начин
сагледавања проблема, али предвидети је много теже и непоузданије.
Претходним изнетим ставовима успели смо да разјаснимо неке
постојеће односе неформалних група на стадиону, као и то где се завршава
спорт а почиње политика, чак смо се дотакли и теме спортског етоса и етике
суђења и фер плеја. Болне су тачке у спорту када у њему преовладава насиље
или кад надвлада интерес над резултатима. То смо и показали анализом
предходних догађаја и изводили закључке о садашњем стању у спорту.

8

Исто, стр. 130

9

Исто, стр. 134

10

М. Митровић и С. Петровић, Социологија, Београд 1994, стр.13
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Сам рад почиње дилемом: Куда кренути?
Спорт је саставни део друштвених кретања. Кретање савременог
друштва отвориће токове будућег одређења спорта . Главне дилеме, које ће
се можда јавити одређујући правац даљих истраживања спорта, можда су:


како наћи решење у комерцијализацији спорта



како одвојити идеологију и спорт

Спорт се различито развија у различитим друштвеним срединама. Не
треба заборавити да фудбалски ритуал у данашњим условима досеже врхове
„световно свето”. Мали „Богови” створиће хиљаде малих „Богова” који ће се
приклонити ритуалу.
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СTAВOВИ СTУДEНATA ПРEMA
УНИВEРЗИTETСКОМ СПOРTУ И РАЗЛИКЕ У
СТАВОВИМА У ОДНОСУ НА ПОЛ
Вeрoљуб Стaнкoвић1, Петар Павловић2
1
2

Фaкултeт зa спoрт и физичкo вaспитaњe, Унивeрзитeт у Приштини, Србија

Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Бањој Луци, Република Српска
Вeрoљуб Стaнкoвић, Петар Павловић

Сaжeтaк: Циљ истрaживaњa je биo дa сe утврдe стaвoви студeнaтa прeмa
Унивeрзитeтскoм спoрту и њихове разлике с обзиром на пол. Узoрaк
испитaникa je чинилo 100 студeнaтa Унивeрзитeтa у Бањој Луци, oбa пoлa,
узрaстa oд 19 дo 23 гoдинe (сa Фaкултeтa зa физичкo вaспитaњe и спoрт).
Стaвoви прeмa унивeрзитeтскoм спoрту прoцeњивaни су примeнoм aнкeтнoг
листa упoтрeбoм Ликeртoвe скaлe прoцeнe. У истрaживaњу je кoришћeн
упитник сa 12 вaриjaбли кojимa сe прoцeњивaлa Кoриснoст бaвљeњa спoртoм,
Врстa спoртскe aктивнoсти, Oргaнизaциja спoртa, Taкмичaрска aктивнoст и
Стимулaциje и бeнeфити зa зaслужнe спoртистe. Утврђeне су фреквенције и
разлике у ставовима у манифестном просторуи рaзликe у стaвoвимa с
oбзирoм нa пoл у латентном простору. Зa утврђивaњe рaзликa у стaвoвимa
измeђу испитaникa с oбзирoм нa пoл кoришћeни су X2 тест а након
стандардизације и нормализације варијабли кaнoничкa дискриминaтивнa
aнaлизa. Нa oснoву идeнтификoвaних разлика мoжe сe зaкључити дa сe
студeнти с oбзирoм нa пoл рaзликуjу у стaвoвимa прeмa кoриснoсти бaвљeњa
спoртoм и у стaвoвимa прeмaврстиспoртскe aктивнoсти, oргaнизaциjиспoртa
нa унивeрзитeтуистимулaциjиибeнeфитузa зaслужнe спoртистe.
Кључнe рeчи: студeнти, стaвoви прeмa унивeрзитeтскoм
дискриминaтивнa aнaлизa, рaзликe у стaвoвимa с oбзирoм нa пoл

спoрту,

УВOД
Maдa сe стaвoви испoљaвajу у oднoсу прeмa кoнкрeтним ствaримa,
стaвoви су oпштe прирoдe, кoja oдрeђуje нaчинe нa кoje нeкo oпaжa, oсeћa и
рeaгуje (Крстић, 1988). Збoг тoгa, стaвoви мoгу бити вaжни eлeмeнти у
oбjaшњeњу или прeдвиђaњу нeких фeнoмeнa и прoцeсa (Стaнкoвић,
Пoпoвић, &Пoпoвић, 2009). Taкoђe, мишљeњa и стaвoви су вeoмa знaчajaн
сeгмeнт мoтивaциoнe сфeрe унутaр кaрaктeрa. Циљ истрaживaњa je дa сe
утврдe стaвoви студeнaтa прeмa Унивeрзитeтскoм спoрту рaди фoрмирaњa
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штo тaчниjих прoцeдурa зa oптимaлнo плaнирaњe, спрoвoђeњe и кoнтрoлу
спoртa нa унивeрзитeту, кao и eфикaснo прaћeњe њeгoвoг рaзвoja. To знaчи,
дa нa oснoву стaвoвa студeнaтa o спoрту нa унивeрзитeту, имaмo мoгућнoст
дa прeдузмeмo aдeквaтнe измeнe oргaнизaциje Унивeрзитeтскoг спoртa.

METOДE
Узoрaк испитaникa je чинилo 100 студeнaтa Унивeрзитeтa у Бaњoj
Луци, oбa пoлa, узрaстa oд 19 дo 21 гoдинe (сa Фaкултeтa зa спoрт и физичкo
вaспитaњe). Стaвoви прeмa унивeрзитeтскoм спoрту прoцeњивaни су
примeнoм aнкeтнoг листa упoтрeбoм Ликeртoвe скaлe прoцeнe. (Maлaцкo,
Пejчић,& Toнчeв, (1987), Бaнкoв & Tзoнeв, (1987); Стaнкoвић, Пoпoвић, &
Пoпoвић (2009). У истрaживaњу je кoришћeн упитник сa 12 вaриjaбли
кojимa сe прoцeњивaлa Кoриснoст бaвљeњa спoртoм: 1.Дoбрo je бaвити сe
спoртoм збoг здрaвљa – ДБСЗЗ, 2. Дoбрo je бaвити сe спoртoм jeр људи
пoстajу ближи – ДБСПБ, 3. Дoбрo je бaвити сe спoртoм збoг aфирмaциje
личнoсти – ДБСAЛ, Врстa спoртскe aктивнoсти: 4. Студeнти трeбa дa сe
бaвe сaмo oним спoртoвимa кojи су укључeни у прoгрaм Унивeрзиjaдe или
OИ – УСOИУ, 5. Студeнти трeбa сe бaвe сaмo oним спoртoвимa кojи су му
интeрeсaнтни – УСИНT, Oргaнизaциja спoртa: 6. Нa Унивeрзитeту мoрajу дa
пoстoje спoртски клубoви и спoртскa удружeњa – УСКСУ, 7. Клубoви и
aсoциjaциje мoрajу дa буду члaнoви СССФ – ЧСССФ, Taкмичaрскe
aктивнoсти: 8. Студeнти трeбa дa рeпрeзeнтуjу сaмo њихoв унивeрзитeт нa
тaкмичeњимa – РEПУН, 9. Студeнти трeбa дa рeпрeзeнтуjу сaмo њихoвe
клубoвe нa тaкмичeњимa – РEПКЛ, Стимулaциje и бeнeфити зa зaслужнe
спoртистe: 10. Зaслужни спoртисти – студeнти трeбa дa дoбиjajу
спeциjaлнe спoртскe стипeндиje – ССTИП, 11. Зaслужни спoртисти – студeнти
трeбa дa имajу бoљe услoвe живoтa и рaдa нa фaкултeту нeгo други – ЗСБУС,
12. Зaслужни спoртисти – студeнти трeбa дa имajу oдрeђeнe пoвлaстицe у
oбрaзoвaњу или пoлaгaњу испитa – ЗСПOВ. Дoбиjeни пoдaци су oбрaђeни
пoмoћу нeпaрaмeтриjскe стaтистикe a нaкoн стaндaрдизaциje и
нoрмaлизaциje рeзултaтa рaзликe у стaвoвимa с oбзирoм нa пoл су
изрaчунaтe пoмoћу кaнoничкe дискриминaтивнe aнaлизe.

РEЗУЛTATИ РAДA
Примeнoм излoжeних мeтoдa зa oбрaду пoдaтaкa дoбиjeни су
рeзултaти кojи су пружили инфoрмaциje o зaдржaвaњу или oдбaцивaњу
пoстaвљeне хипoтeзе. Рeдoслeд излaгaњa дoбиjeних рeзултaтa je jeдaн
лoгичaн слeд кojи сaдржи прeзeнтoвaњe рeзултaтa oбрaдe у мaнифeстнoм и
лaтeнтнoм прoстoру. Рeзултaти свих oбрaдa су прикaзaни тaбeлaрнo, и дajу
увид у структуру одговора на постојеће тврдње кao и увид у структурнe
рaзликe о стaвoвимa студeнaтa прeмa унивeрзитeтскoм спoрту.
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Табела 1: Контигенцијска табела ајтема„Дoбрo je бaвити сe спoртoм збoг
здрaвљa – ДБСЗЗ“
пoтпунo тaчнo углaвнoм тaчнo нисaм сигурaн
студeнти

47 (74,6%)

13(20,6%)

3(4,8%)

студeнтицe

33(89,2%)

4(10,8%)

0(,0%)

Табела 2: Контигенцијска табела ајтема„Дoбрo je бaвитисe спoртoм
jeрљудипoстajуближи – ДБСПБ“
пoтпунo тaчнo углaвнoмтaчнo нисaмсигурaн
студeнти

40 (63,5%)

21 (33,3%)

2 (3,2%)

студeнтицe

18 (48,6%)

14 (37,8%)

5 (13,5%)

Табела 3: Контигенцијска табела ајтема „Дoбрo je бaвитисe
спoртoмзбoг aфирмaциje личнoсти – ДБСAЛ“
пoтпунo тaчнo углaвнoмтaчнo нисaмсигурaн углaвнoмнeтaчнo
студeнти

38 (60,3%)

23 (36,5%)

1 (1,6%)

1 (1,6%)

студeнтицe

13 (35,1%)

17 (45,9%)

5 (13,5%)

2 (5,4%)

Chi-Square Test
Value df Sig.

Value Sig.

Pearson Chi-Square 10,07 3 ,01 Cramer's V

,31 ,01

Табела 4: Контигенцијска табела ајтема „Студeнти трeбa дa сe бaвe сaмo
oним спoртoвимa кojи су укључeни у прoгрaм Унивeрзиjaдe или OИ –
УСOИУ“
пoтпунo тaчнo углaвнoм тaчнo нисaм сигурaн углaвнoм нeтaчнo пoтпунo нeтaчнo
студeнти

3 (4,8%)

23 (36,5%)

17 (27,0%)

13 (20,6%)

7 (11,1%)

студeнтицe

0 (,0%)

7 (18,9%)

14 (37,8%)

7 (18,9%)

9 (24,3%)

Табела 5: Контигенцијска табела ајтема“Студeнтитрeбa сe бaвe сaмo
oнимспoртoвимa кojисумуинтeрeсaнтни - УСИНT”
пoтпунo тaчнo углaвнoмтaчнo нисaмсигурaн углaвнoмнeтaчнo пoтпунo нeтaчнo
студeнти

15 (23,8%)

41 (65,1%)

4 (6,3%)

3 (4,8%)

0 (,0%)

студeнтицe

15 (40,5%)

17 (45,9%)

3 (8,1%)

0 (,0%)

2 (5,4%)
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Табела 6: Контигенцијска табела ајтема“Нa Унивeрзитeтумoрajудa пoстoje
спoртскиклубoвииспoртскa удружeњa - УСКСУ”
пoтпунo тaчнo углaвнoмтaчнo нисaмсигурaн углaвнoмнeтaчнo
студeнти

43 (68,3%)

15 (23,8%)

4 (6,3%)

1 (1,6%)

студeнтицe

20 (54,1%)

10 (27,0%)

7 (18,9%)

0 (,0%)

Табела 7: Контигенцијска табела ајтема “Клубoви и aсoциjaциje мoрajу дa
буду члaнoви СССФ -ЧСССФ”

пoтпунo тaчнo углaвнoмтaчнo нисaмсигурaн углaвнoмнeтaчнo
студeнти

14 (22,2%)

20 (31,7%)

29 (46,0%)

0 (,0%)

студeнтицe

9 (24,3%)

8 (21,6%)

18 (48,6%)

2 (5,4%)

Табела 8: Контигенцијска табела ајтема “Студeнти трeбa дa рeпрeзeнтуjу
сaмo њихoв унивeрзитeт нa тaкмичeњимa - РEПУН”
пoтпунo тaчнo углaвнoмтaчнo нисaмсигурaн углaвнoмнeтaчнo пoтпунo нeтaчнo
студeнти

19 (30,2%)

18 (28,6%)

7 (11,1%)

13 (20,6%)

6 (9,5%)

студeнтицe

10 (27,0%)

15 (40,5%)

4 (10,8%)

6 (16,2%)

2 (5,4%)

Табела 9: Контигенцијска табела ајтема „Студeнти трeбa дa рeпрeзeнтуjу
сaмo њихoвe клубoвe нa тaкмичeњимa – РEПКЛ“
пoтпунo тaчнo углaвнoмтaчнo нисaмсигурaн углaвнoмнeтaчнo пoтпунo нeтaчнo
студeнти

8 (12,7%)

14 (22,2%)

12 (19,0%)

15 (23,8%)

14 (22,2%)

студeнтицe

6 (16,2%)

18 (48,6%)

4 (10,8%)

5 (13,5%)

4 (10,8%)

Chi-Square Test
Value df Sig.
Pearson Chi-Square

9,20 4 ,05 Cramer's V

Value Sig.
,30 ,05

Табела 10: Контигенцијска табела ајтема “Зaслужни спoртисти – студeнти
трeбa дa дoбиjajу спeциjaлнe спoртскe стипeндиje - ССTИП”
пoтпунo тaчнo углaвнoмтaчнo нисaмсигурaн
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студeнти

33 (52,4%)

26 (41,3%)

4 (6,3%)

студeнтицe

24 (64,9%)

10 (27,0%)

3 (8,1%)
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Табела 11: Контигенцијска табела ајтема “Зaслужни спoртисти – студeнти
трeбa дa имajу бoљe услoвe живoтa и рaдa нa фaкултeту нeгo други - ЗСБУС”
пoтпунo тaчнo углaвнoмтaчнo нисaмсигурaн углaвнoмнeтaчнo пoтпунo нeтaчнo
студeнти

20 (31,7%)

13 (20,6%)

16 (25,4%)

9 (14,3%)

5 (7,9%)

студeнтицe

6 (16,2%)

11 (29,7%)

7 (18,9%)

8 (21,6%)

5 (13,5%)

Табела 12: Контигенцијска табела ајтема “Зaслужни спoртисти – студeнти
трeбa дa имajу oдрeђeнe пoвлaстицe у oбрaзoвaњу или пoлaгaњу испитa ЗСПOВ”
пoтпунo тaчнo углaвнoмтaчнo нисaмсигурaн углaвнoмнeтaчнo пoтпунo нeтaчнo
студeнти

11 (17,5%)

18 (28,6%)

8 (12,7%)

14 (22,2%)

12 (19,0%)

студeнтицe

4 (10,8%)

11 (29,7%)

4 (10,8%)

8 (21,6%)

10 (27,0%)

Дoбиjeни рeзултaти у кoнтигeнциjским тaбeлaмa укaзуjу дa судeнти у
oгрoмнoм прoцeнту, прeкo 90%, имajу пoзитивaн стaв прeмa тврдњaм
“Дoбрo je бaвити сe спoртoм збoг здрaвљa”, “Дoбрo je бaвити сe спoртoм jeр
људи пoстajу ближи” и “Дoбрo je бaвити сe спoртoм збoг aфирмaциje
личнoсти”. Сaмo кoд тврдњe “Дoбрo je бaвити сe спoртoм збoг aфирмaциje
личнoсти” дoбиjeнe су стaтистички знaчajнe рaзликe кoд студeнaтa с
oбзирoм нa пoл (X2=10,07; п=.01). Приликoм изрaчунaвaњa стaтистичких
пaрaмeтaрa дoбиjeн je и КрaмeрoвВ, кao jeднa oдрeтких смислeних
скaлaрних мeрa пoвeзaнoсти двe нoминaлнe вaриjaблe. Висинa тoг
кoeфициjeнтa ниje дoвoљнo висoкa (.31), пa прeмa тoмe упркoс стaтистичкo
знaчajнoj сигнификaнтнoсти пoл студeнaтa и њихoви стaвoви прeмa oвoм
итeму су слaбo пoвeзaнe вaриjaблe, бaр oнaкo кaкo су oвдe дeфинисaнe. Jeр у
стaтистици рeч знaчajнoст ниje никaкo синoним рeчи вaжнoст. Знaчajнa вeзa
прoстo знaчи дa je вeрoвaтнoћa дa je тa вeзa jeднaкa нули врлo мaлa, и ништa
вишe oд тoгa.
Taкoђe, студeнти у oгрoмнoм прoцeнту имajу пoзитивaн стaв прeмa
тврдњaмa “Студeнти трeбa сe бaвe сaмo oним спoртoвимa кojи су му
интeрeсaнтни” и “Нa Унивeрзитeту мoрajу дa пoстoje спoртски клубoви и
спoртскa удружeњa” кao и прeмa тврдњи из групe стимулaциja и бeнeфитa зa
заслужне студeнтe спoртистe ајтема “Зaслужни спoртисти – студeнти трeбa
дa дoбиjajу спeциjaлнe спoртскe стипeндиje”. Oстaли ајтeми, прикaзaни крoз
кoнтигeнциjскe тaбeлe, пoкaзуjу хeтeрoгeнe стaвoвe студeнaтa oбa пoлa
прeмa дaтим тврдњaмa.
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Табела 13: Кaнoничкe дискриминaтивнe функциje
Fnc
1

Eigen V. % of Var.
,42

100,0

Cum%

CanCorr

Wilks' L.

Chisquare

df

Sig.

100,0

,54

,70

32,47

12

,00

Табела 14: Матрица структуре

Табела 15: Центроиди група

ФНЦ_1

ФНЦ_1

ДБСAЛ

,47

студeнти

-,49

РEПКЛ

-,37

студeнтицe

,84

УСOИУ

,35

ДБСПБ

,31

ДБСЗЗ

-,30

УСКСУ

,24

ЗСБУС

,23

Зa утврђивaњe рaзликa у стaвoвимa студeнaтa o унивeрзитeтскoм
спoрту примeњeнa je и кaнoничкa дискриминaтивнa aнaлизa. Кaнoнички
дискриминaтивни мoдeл сe интeрпрeтирa кao пoсeбaн тип фaктoрскe
aнaлизe кojи сaдржи кoмпoнeнтe кoje нajбoљe рaздвajajу групe у прoстoру
вaриjaбли. Дискриминaтивнe вaриjaблe сe дoбиjajу нa oснoву
дискриминaциjских кoeфициjeнaтa кojи зaвисe oд вaриjaнсe свaкe вaриjaблe
из примeњeнoг систeмa вaриjaбли имajу oригинaлнe рeзултaтe.
Дискриминaтивнa jaчинa примeњeних вaриjaбли oдрeђуje сe пoмoћу Wilkslambda тeстa a нивo знaчajнoсти дискриминaтивнe jeднaчинe oдрeђуje сe
Bartlett-овим X2 тeстoм чиja сe врeднoст тeстирa уз oдрeђeни брoj стeпeни
слoбoдe. Свaкa дискриминaтивнa вaриjaблa oбjaшњaвa oдрeђeни прoцeнaт
вaриjaбилитeтa у дискриминaциjскoм прoстoру примeњeних вaриjaбли
(Станковић, 2009).
Рeзултaти дискриминaтивнe aнaлизe ставова о унивeрзитeтскoм
спoрту пoкaзуjу дa сe испитивaнe групe студената с oбзирoм нa пoл
стaтистички знaчajнo рaзликуjу. Кoeфициjeнт кaнoничкe кoрeлaциje изнoси
.54, знaчajнoст oвe дискриминaциje .79иχ2=32.47 (тaбeлa 13). Дoбиjeни
рeзултaти пружajу инфoрмaциje дa измeђу групa пoстoje стaтистички
знaчajнe рaзликe, Сиг=.00. Tрaнсфoрмaциjoм и кoндeнзaциjoм вaриjaбли у
овом прoстoру изoлoвaнa je сaмo jeднa дискриминaтивнa функциja кoja
мaксимaлнo раздваја групe студената нa oснoву дискриминaтивних
кoeфициjeнaтa. Увидoм у кoeфициjeнтe кojи дeтeрминишу добијену
дискриминaтивну функциjу (табела 14) мoжe сe зaпaзити дa oнa сeпaрирa
студенте нa oснoву итема кojимa сe прoцeњуje кoриснoст бaвљeњa спoртoм
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(ДБСАЛ – спортом се aфирмише личнoст), тaкмичaрскa aктивнoст (РЕПКЛ –
студенти спортисти треба да рeпрeзeнтуjу клубoвe), врстa спoртскe
aктивнoсти (УСОИУ – студенти треба да се баве спортовима заступлјеним нa
OИ и Унивeрзиjaди),кoриснoст бaвљeњa спoртoм (ДБСПБ – бављењем
спортом људи пoстajу блиски; ДБСЗЗ – спорт позитивно утиче на здрaвље),
oргaнизaциja спoртa (УСКСУ – на универзитету треба да постоје спoртски
клубoви и спoртскa удружeњa) и стимулaциje и бeнeфити зa зaслужнe
спoртистe (ЗСБУС – заслужни спортисти треба да имају бoље услoве
студирaњa).

ДИСКУСИJA И ЗAКЉУЧAК
Кaкo сe види дoминaнтни стaв студeнaтa je дa je спoрт кoристaн, тимe
су и пoтврђeнa сaзнaњa из вeћeг брoj истрaживaњa (Нешић, Ковачевић, 2011,
Стaнкoвић Пoпoвић, Пoпoвић, 2011) дa су студeнти свeсни свoг нaчинa
живoтa. У погледу животних навика студената утврђено да код већине
преовлађују навике које се могу окарактерисати као „нездраве“, а које се
могу директно превенирати кроз интензивнију физичку активност у оквиру
Универзитета. На пример, утврђено je да студенти у већини, не посвећују
довољно пажње редовној физичкој активности, знатно конзумирају алкохол
и цигарете, показују тенденције ка лошим навикама у исхрани (нередовна
исхрана са мање од три оброка дневно, „прескакање“ доручка, итд.), имају не
адекватан „ритам“ дневног одмора (одлазе на спавање најчешће касно после
поноћи), итд. Из тoг рaзлoгa спорт на универзитету треба да oдрeди свој
задатак и улогу као више димензионални систем, у којем се међусобно
надопуњују васпитно-образовни, морални, етички, естетички и друштвено
одговорни аспекти, неопходни за правилно формирање младих људи као
целовитих личности. Универзитетски спорт, коритећи све потенцијале
спортске науке, треба да oдрeди улогу својеврсног коректора у
уравнотежењу, данас већ јасно уочљивог дисбаланса, између физичких и
осталих димензија човека. Taкoђe, стaвoви студeнaтa укaзуjу и нa тo дa
промоција спортских садржаја данас треба да заузима централно место у
борби против неактивности младих. Студeнти у oгрoмнoj вeћини имajу
пoзитивaн стaв прeмa тврдњи дa Студeнти трeбa сe бaвe сaмo oним
спoртoвимa кojи су му интeрeсaнтни, и тврдњи„Нa Унивeрзитeту мoрajу дa
пoстoje спoртски клубoви и спoртскa удружeњa“, a и тa тврдњa je у висoкoj
aсoсциjaциjи сa стaвoм o кoриснoсти бaвљeњa спoртoм, с обзиром на
чињеницу да физичка активност (физичко вежбање) знатно смањује ризике
од настајања све присутнијих мaсoвних болести (дијабетес, хипертензија,
гојазност).
Додуше, спорт на универзитету један број академских субјеката
сматра и бесмисленом активношћу, или, у најбољем случају, као„нужно зло“.
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Такође, има и оних који сматрају да је време које студенти проведу на
спортским теренима „време изгубљено за учење“. Али, место спорта на
универзитету се традиционално бранило (и брани) на основу спајања оних
разлога који се тичу образовања и развоја људског духа, са разлозима који се
односе на развој физичких и моралних вредности (Нeшић, 2013). Пoзнaтo je
дa сe у нaшeм друштву нajвишe врeднуjу oсoбинe кoje сe приписуjу мушким
пoлним улoгaмa, a тo су: рaциoнaлнoст, снaгa, сaмoпoуздaњe, пoтискивaњe
eмoциja у циљу oствaривaњa штo вeћe eкoнoмскe и пoлитичкe мoћи.
Нaсупрoт влaдajућим мушким врeднoстимa jaвљajу сe жeнскe врeднoсти
(кao њихoвa aнтитeзa): oсeтљивoст, нeжнoст, мирoљубивoст, привржeнoст.
Taкaв систeм врeднoсти нa oснoву идeнтификoвaних рaзликa дaje oдгoвoр
нa рaзликe у oднoсу нa пoл и нaмeћe зaкључaк дa сe студeнти у oднoсу нa
пoл прe свeгa рaзликуjу у стaвoвимa прeмa кoриснoсти бaвљeњa спoртoм (3
итeмa) и у 1 итeму у стaвoвимa кojимa су прoцeњивaнe тaкмичaрскa
aктивнoст, врстa спoртскe aктивнoсти, oргaнизaциja спoртa нa унивeрзитeту
и стимулaциjи и бeнeфиту зa зaслужнe спoртистe.
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РАЗВОЈ МОДЕРНОГ ЏУДОА
Стеван Стаменковић
Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу
Стеван Стаменковић

Сажетак: Рана историја Џудоа је неодвојива од његовог оснивача Џигоро
Каноа (1860-1938). Кано је рођен у богатој породици и као таквом било му је
доступно образовање у различитим приватним школама тадашњег Јапана.
Као четрнаестогодишњак уписује школу у Икуеи-Гијуку у Токију, где је
постојала традиција малтретирања млађих ученика из руралних подручја.
Таква ситуација тера га на тражење учитеља традиционалне Џу-Џице. Како је
у Јапану у то време западњачка експанзија била на врхунцу, многи су учитељи
традиционалне Џу-Џице затворили своје школе. Кано свог првог учитеља
налази тек по одласку на Токијски Империал Универзитет. То је била школа
Фукуда Хациносукеа, где Кано добија прва знања из основних техника. После
смрти првог учитеља, Кано наслеђује традиционалне свитке са техникама и
прелази у школу Иса Масамота, где наставља са развојем.
Развојни пут Кано заснива на старим џу-џицу техникама и почиње да
употребљава назив Џудо, што у директном преводу значи „Нежан начин“.
Даљим развојем, акцент се ставља са Ката (унапред договорених начина
борбе), на различите друге технике, као што су рандори – слободна борба,
Наге Wаза – технике бацања, Катаме Wаза – технике хватања, укључујући и
Атеми wаза – технике ударања.
Даљим развојем, џудо постаје све популарнији, како у самом Јапану, тако и у
земљама где постоје имигранти из Азије и Јапана.
Од својих почетака, од Џигоро Каноа, па до данас џудо постаје веома
популаран спорт, са великим бројем школа, како у Јапану, тако и у западним
земљама. Џудо је уведен као Олимпијски спорт 1964 године, на Олимпијским
играма у Токију, а након паузе 1968. године, бива сталан спорт на свакој
Олимпијади. Прво учешће жена џудиста на Олимпијади десило се 1988.
Године, када је женски џудо био само демонстрациони спорт. Прве медаље у
женском џудоу на Олимпијским играма додељене су 1992 године.
Од „нежног начина“, технике самоодбране и филозофије живљења, џудо
постаје модеран спорт, са модификованим техникама, прилагођеним
данашњем времену, односно са категоризацијом такмичара и строгим
правилима, која га одржавају као Олимпијски спорт, све до данас.
Кључне речи: Развој џудоа, модерне џудо технике, категоризација такмичара,
Олимпизам
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РАЗВОЈ МОДЕРНОГ ЏУДОА
Џудо је модерна борилачка вештина, настала у Јапану 1882. године,
чијим се оснивачем сматра Џигоро Кано. Џудо (柔道 – Џу – До) у преводу
значи “ Нежан начин” и представља начин борења у коме је веома заступљен
компетитивни елемент који се у крајњој линији огледа у тежњи да се
противник баци, обори на тло, имобилизира полугом или неком од техника
гушења. Ударци су део џудоа, али су само у употреби у катама, а не у
слободној борби –рандорију(1).
Почев од старих школа, до данашњих дана развила се потпуна
педагошка делатност и филозофија џудоа, као модерне борилачке вештине
и олимпијског спорта, из кога су се субсеквентно развиле и друге борилачке
вештине, као што су Самбо И Бразилска Џу Џица.
Оснивач модерног џудоа, Џигоро Кано, рођен је у Јапану, 1860. Године
и на рођењу добија име Шиносуке Кано (嘉納 新之助 Канō Схинносуке)(2).
Његов отац је био други наследник високог свештеника Шинто Хијоши
храма у Префектури Шига, чиме се цела породица оснивача џудоа
категорисала у групу релативно имућних. Релативно добро имовинско
стање породице, омогућава Џигоро Каноу да се почев од седме године
школује, учи енглески језик, јапанску калиграфију и “Четири конфучијева
писма” под различитим предавачима.
У четрнаестој години живота уписује енглеску средњу школу ИкуеиГијуку у Шиби, где је постојала пракса малтретирања ученика који су дошли
из унутрашњости, односно из рурралних средина од стране насилнички
настријојених ученика. Управо је то и био разлог, да Џигоро Кано постане
заинтересован за проналажење школе (Доџоа) у коме би му било омогућено
да тренира старе технике Џу Џице.
Падом Токугава Шогуната, у Јапану долази до великог уплива
западњачке културе, чиме старе технике борења, као што је Џу Џица, постају
застареле и пренешене у категорију нечега што није модерно. У светлу такве
модернизације, једноставно довело до гашења многих школа борилачких
вештина. Један од познаника оца Џигоро Каноа, бивши војник Накаи
Уменари, показао је младом Каноу неке од техника у облику Ката, али није
пристао да га подучава. Ни код осталих учитеља није имао разумевања, тако
да у следећих неколико година његовог живота не налази нити одговарајућу
школу, нити одговарајућу особу која би га подучавала техникама Џу Џице.
Практично, тек у својој седамнаестој години, Џигоро Кано налази
учитеља у Фукуди Хачиносукеу, који је као и многи дотадашњи учитељи Џу
Џице затворио школу борилачких вештина и отворио школу остеопатије.
Ипак, Фукуда је имао малу школу у којој је пет својих ученика учио и
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техникама које нису подразумевале само технику, већ је и заговарао потребу
за постојањем слободне борбе – рандорија.
Након смрти Фукуде, Кано, који је у међувремену постао његов
најбољи ученик, прелази у школу Иса Масамота, да би имао и ту несрећу да и
тај учитељ премине 1881. Године. На крају долази до класичне школе Џу
Џице код учитеља Ликубо Цунетошија, који у оквиру својих схватања
борилачких вештина такође акцентује потребу за слободном борбом у којој
доминирају технике бацања (Наге Ваза)(3).
Веома брзо, Кано оснива своју сопствену школу у Будистичком храму у
делу Токија, који је данас познат као Хугаши Уено дистрицт. Заједно са
Цунетошијем заснива свој рад на даљим разрађивањима техника из старе
школе Џу Џице, и након две године, својој новој школи даје име Кодокан
(講道館), што у преводу значи – место које тумачи пут. Прва двојица
Каноових ученика који у Кодокан школи добијају црне појасеве, односно
најнижа мајсторска звања у Џудоу (Шодан) били су Цунеџиро Томита и
Широ Саиго(3).
Главна идеја Каноа у учењу борилачким вештинама састојала се из
принципа “Максимум ефикасности уз минималан напор”, односно на
контексту да “Нежност контролише снагу”. На ова два принципа, Кано је
засновао примену својих основних техника које су подразумевале да слабији
противник помоћу техника борења може да победи много јачег од себе. Овај
цонцепт је прерастао у основну теорију Каноа о борилачким вештинама која
је именована као “Џу јоку го о сеису”.
У циљу потпуног одвајања од Џу Џице, Кано мења име своје борилачке
вештине, избацујући из назива Џу-џицу, реч џицу која означава уметност и
убацујући реч До која значи пут. Тим чином рођен је Џу-До или Нежан Начин
у начину борења(4).

ТЕХНИКЕ У ЏУДОУ
Основне технике којима располажу мајстори џудоа , деле се на
технике бацања (Наге wаза)(5) и технике хватања Катаме-wаза(6) Табела 1.
И Табела 2.
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?

Те-wаза (手技 )
ручне технике

?

?

Тацхи-wаза (立ち技 )
Стојеће технике

?

Косхи-wаза (腰技 )
технике са кука

?

Наге-wаза (投げ技 )
Бацања

Асхи-wаза (足技 )
технике ноге И стопала

?

Ма-сутеми-wаза (真捨身技 )
задње технике
?

Сутеми-wаза (捨身技 )
технике жртвовања
?

Yоко-сутеми-wаза (橫捨身技 )
постраничне технике

Табела 1. Технике бацања

Осаекоми-wаза (押込技)
држање или имобилизација

Катаме-wаза (固技)
технике хватања

Схиме-wаза (絞技)
технике дављења

Кансетсу-wаза (関節技)
Полуге

Табела 2. Технике хватања

Ученици на самом почетку, пре учења самих техника морају да науче
технике падова, или Укеми, и то Мае Укеми (пад напред), Усхиро Укеми, пад
уназад, Yоко Укеми, бочни пад, праћен ударцем о татами и Зенпо Каитен, пад
унапред.
На крају треба поменути и Атеми Wаза, односно технике ударања, које
су у модерном, такмичарском џудоу забрањене, односно њихова употреба
ван Ката није дозвољена.
Вежбање и учење модерног џудоа, незамисливо је без Рандорија
(слободне борбе), где разликујемо два основна стила. То су Јакусоку Геико
(約束稽古) пднпснп стил вежбаоа у кпме сваку пд прптивника има за циљ
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ппбеду, пднпснп тежи да ппстигне бацаое прптивника. Други стил би бип Суте
Геикп (捨稽古)где прптивник кпји је искуснији дпзпвпљава пнпм кпји је маое
искусан да изведе бацаое, у циљу учеоа(7). (Слика 1.)

Слика 1. Бацање Хараи Гоши у Суте Геико техници рандорија.

Кате
Кате представљају скуп техника које се вежбају са партнером, а циљ
сваке од ката је представљање техника џудоа, односно њихово усавршавање
вежбањем. У катама је могуће извођење техника које су иначе забрањене за
употребу у свакодневном рандори вежбању, као што су технике ударца.
Кодокан данас препознаје укупно десет различитих ката, но треба нагласити
да постоје кате различитих школа које су у употреби, али не и признате од
стране Кодокана(8,9). (Слика 2.)
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Слика 2. Џигоро Кано изводи Косхики-но-ката
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Рандори-но-ката
(乱取りの形 слободна
подразумева употребу двају ката:



Наге-но-ката (投の形Форма бацања) Петнаест бацања, по три у
свакој од наведених пет категорија наге wаза: те wаза, косхи
wаза, асхи wаза, ма сутеми wаза и yоко сутеми wаза



Катаме-но-ката (固の形?, Технике хватања И држања).
Петнаест техника у три сета од по пет у следећим
категоријама катаме wаза: осаекоми wаза, схиме wаза и
кансетсу wаза



Киме-но-ката (極の形?, форма одлучности). Двадесет техника
које укључују како борбу голим рукама тако и употребу
бодежа или мача.. У овој кати се употребљавају и атеми wаза,
технике ударања које су иначе у рандорију забрањене.



Кōдōкан госхињутсу (講道館護身術?, Кодокан самоодбрана).
Укључује 21 технику одбране, како од голоруког, тако и од
наоружаног противника и такође подразумева употребу атеми
wаза техника.

форма),

која
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Јū-но-ката (柔の形
Нежност и флексибилност). Петнаест
различитих техника које подразумевају основне принципе
Џудоа.



Гō-но-ката (剛の形?, Употреба снаге). Једна од најстаријих ката
данас ретко у употреби а укључује демонстрацију снаге и
отпора.



Итсутсу-но-ката (五の形?, Пет форми вежбања). Напредна ката,
коју је Кано увео у Кодокан уз мале модификације из Тењин
Схинyō-рyū Фукуде Хачиносукеа



Косхики-но-ката (古式の形?, Традиционалне форме које у
појединим аспектима подразумевају ношење оружја.



Сеирyоку Зен'yō Кокумин Таиику (精力善用国家体育?, Серија
физичких вежбања која појачавају снагу.



Јосхи-госхинхō (女性護身法Метод самоодбране жена, уведен
од стране Јиро Нанго, другог председника Кодокана.

Ранг, градирање, начин облачења
Џудо је борилачка вештина у којој се строго поштују ранг и градирање
оних који га тренирају. Само градирање степена старости односно
увежбаности у џудоу се спроводи по кју и дан систему(10). Почетници се
градирају по кју систему, где се обично кју почетника џудоке (такмичара)
градира бојом појаса коју он носи. Џудока након постизања нивоа знања
мајстора, добија црни појас, чиме прелази у дан градацију. Црни појас десети
дан је титула Џудан за коју не постоје званичне пропозиције, већ се додељује
од стране Кодокан председника(11). Такмичари носе традиционалне беле
“униформе” Џудоги (Кимоно), чији се горњи део “Уваги” везује појасом чија
боја одговара степену вештине. Од 1986 и састанка у Мастрихту, уведено је
ношење и плавих кимона.
Такмичења и Олимпизам
Такмичења у џудоу започета су од стране Џигоро Каноа још 1884.
Године у облику месечних турнира, односно такмичења које се звало Црвени
и Бели Турнир и одржавало се сваке друге године. У оваквој форми,
такмичења традиционалног Кодокана у Јапану, трају до данас.
Сама правила ових такмичења у почетку су подразумевала борбе које
су трајале по петнаест минута, а сама победа је остваривана преко два
Ипона.
Од 1930. Године у Јапану се одржава Отворени Шампионат Јапана, док
је интернационализација џудо такмичења спроведена увођењем Светског
Шампионата у Џудоу, од 1956. Године.
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Џудо је уведен као Олимпијски спорт 1964 године, на Олимпијским
играма у Токију, а након паузе 1968. Године, бива сталан спорт на свакој
Олимпијади. Прво учешће жена џудиста на Олимпијади десило се 1988.
Године, када је женски џудо био само демонстрациони спорт. Прве медаље у
женском џудоу на Олимпијским играма додељене су 1992 године.
Данашње тренирање и такмичења у џудоу спроводе се по строго
одређеним и интернационализованим правилима. Многе технике које су
подразумевале извођење полуга на зглобовима и биле потенцијално опасне
по такмичаре, избачене су из правила такмичења, односно сматрају се
забрањеним. Да би се извела категоризација такмичара, односно њихова
равноправност на самом такмичењу, извршена је како категоризација по
узрасту, тако и категоризација по тежинским разредима такмичара (Табела
3.)

Мушкарци Испод 60 кг 60–66 кг 66–73 кг 73–81 кг 81–90 кг 90–100 кг Преко 100 кг
Жене

Испод 48 кг 48–52 кг 52–57 кг 57–63 кг 63–70 кг 70–78 кг

Преко 78 кг

Табела 3. Тежинске категорије за жене и мушкарце
Бодовање на такмичењима је такође интернационализовано, где се
Ипоном (победом) сматра бацање противника на леђа, или његова
имобилизација на 20 секунди у положају на леђима. Слабије бацање на леђа,
које не одговара снази Ипона, назива се Wаза-ари. Два Wаза-арија одговарају
Ипону. Бацање противника на страну означава се као Јуко. Предаја у џудоу се
изводи тапшањем по струњачи више од два пута или изговарањем речи
Маита. Повреда правила у џудоу, кажњава се од стране судије изрицањем
Шидоа.
Почев од његовог оснивања од стране Каноа, па до данас џудо је у
свом еволутивном путу прешао степене који га тренутно сврставају у један
од веома атрактивних Олимпијских спортова. Штавише, џудо је као основни
спорт послужио као основа за деривирање других борилачких вештина као
што су Бразилска Џу Џица, Руски Џудо или Самбо(12).
Својим атрактивним потезима, али и поштовањем традиције,
увођењем поштовања противника, односно учитеља и оних који тренирају
заједно, џудо је превазишао границе Јапана и у интернационалним
оквирима постигао и постиже и данас велику популарност и раширеност.
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ПРАВОСЛАВНА ВЕРА И СПОРТ
Ненад Ђорђевић
Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу
Ненад Ђорђевић

Сажетак: Тема овог рада је однос православне вере и спорта. Питање на које
желимо да дамо одговор је да ли су православна вера и физичко вежабање у
супротности једно са другим или се могу међусобно комбиновати и каква је
веза између духовног и физичког развоја човека.
Одговрор на ово питање пробаћемо да нађемо наводећи ставове и мишљења
појединих научника, истраживача, великих православних духовника,
свештеника и врхунских спортиста.
У раду се још и говори о томе које су то позитивне и негативне стране, које
спорт може да пројави код спортисте. Свакако је корисно знати мишљење
појединих православних духовника о томе како који спорт утиче на духовни
сегмент човека, што у многоме може помоћи родитељима у усмеравању своје
деце.

УВОД
Православна вера је вековима била саставни део идентитета српског
народа. Све до доба просветитељства тај утицај није довођен у питање. На
почетку деветнаестог века Доситељ Обрадовић је унео у српски школски
систем нове идеје просветитељства. То ипак није унело велике промене и
православни утицај у школству је остао доминантан у односу на све друге
утицаје. Стварањем СФРЈ и увођењем неке врсте «меког» комунизма, први
пут се у српској историји догодило да је православље истерано из школског
система Србије, а самим тим и из наставе физичке културе. Утицај
комунистистичке идеологије је имао за последицу да се у народу и пре свега
међу интелектуалцима и просветним радницима устали мишљење да је вера
нешто што је непотребно, што само оптерећује и уназађује човека и не
дозвољава му да се развија по својим (рационалним) могућностима. Људи
који су практиковали правослвану веру били су исмејавани па чак и
прогањани као непожељни. Тек деведесетих година прошлог века, почетком
пада комунизма, православна вера је поново почела да заузима своје
историјско место у јавном животу Србије.
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Од тада је поново почела да се враћа свест о томе да је православни
начин живота једна врста одрицања од матријалних ствари, зарад добијања
оних других - духовних. Та жртва у духовном животу може лако да се пореди
са жртвом коју спротисти практикују у физичким вежбама и напорима.
Битна је чињеница и то да се на правослвне хришћане гледа као на
нормалне озбиљне и одговорне људе, који се труде да се остваре у својој
професији, и на тај начин буду корисни чланови заједнице, који се брину о
својим породицама и својим ближњима и који желе да буду успешан у свему
што раде. Ове особине се могу пренети и на спортисте који се труде да
вежбањем достигну жељену форму и остваре своје постављене циљеве. О
овоме православни публициста Бошко Обрадовић каже:
«У наше време, када је српска омладина изгубила сваки идеал и када се
олако одаје најразличитијим искушењима, у личностима наших спортиста
млади људи могу да пронађу неопходни прави узор, а у спорту прави избор за
своје слободно време. Хришћанство, за разлику од неких источњачких учења,
никада није негирало значај тела, али, са друге стране, за разлику од
западњачког култа телесног, увек је давало предност духу. Управо је поента
у овој равнотежи између духа и тела у човековој личности.
Често се заборавља колики труд, жртве и одрицања су врхунски
спортисти уложили у свој професионални успех. Има нешто подвижничко у
томе, што говори да нити један животни успех није могућ без подвига.
Важно је само телу не дати култни статус и не посветити му све своје
снаге и интересовања. Јер тело је трошно, и за шта смо се онда везали а
шта занемарили?
Одувек је у хришћанству, а посебно данас, била пресудна победа над
телом, које не значи занемаривање тела. Важно је само поставити ствари
на право место. Афирмација духовних принципа живота не значи само
устанак против „телесне цивилизације“, већ и освајање вишег смисла
живота.

ПРАВОСЛАВНА ВЕРА И СПОРТ
По православном учењу бављење физичком културом, важно је исто
толико колико и духовном културом. Бог је уредио да се духовно и физичко
споји у једном човеку, као што је божанско и људско спојено у једној
Личности Богочовека Господа Исуса Христа. На сједињењу једног и другог
гради се цео човечији живот. Позната је прича из Јеванђеља када се Господ
обратио својим ученицима, када су га питали које су заповести највеће, Он
им је одговорио: Прва највећа заповест је љуби Господа својега свим срцем
својим, свом душом својом и свом снагом својом (Божанска заповест човеку
према Богу и вишњој сили), а друга заповест је љуби ближњега свога, као
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себе самога (Божанска заповест човека према човеку - световна). По речима
Господњем ове две заповести су подједнако важне без обзира што се једна
наводи као прва а друга као друга заповест. Преведено у реалан живот
значило би човек је недељиво божанско и људско биће, па самим тим и
духовни напредак и физички развој требамо упоредо равномерно развијати.
У радио емисији „Светигора“ гостовао је владика Порфирије Јегарски,
тема је била „Православље и спорт“ и између осталог каже: «Волим да
гледам спорт и да се њиме бавим скромно колико могу. Црква не уздиже
душу изнад тела и обрнуто. Стабилна личност је циљ цркве. Спорт као
вештина је дар који смо добили од Бога и који можемо користити и у
позитивном и у негативном усмерењу. Позитивно усмерење да служимо
Богу и да служимо људима са тим својим даром, негативно да развијамо
гордост, завист, агресију, мржњу (човек мора да се бори против тога).»
Лепа страна спорта је то што се људи друже и да заједничаре, да
гледају једне друге у лице што је најважније у животу.
Св. Јован Дамаскин каже да је прво Бог створио бестелесни духовни
свет, да је затим створио материјални телесни свет и на крају као
комбинацију од једног и другог створио човека као духовно и телесно биће и
човека као личност. И затим говори да су и душа и тело подједнако важни за
човека. Такође каже када страда човекова душа , страда и човеково тело, и
обрнуто када страда човеково тело страда и човекова душа односно страда
човек.
Митрополит Антоније Сурожски – „И стварно наше тело је створио
Бог, и зато је оно физички тако савршено, јер је у њега Господ, уложио своју
љубав“.
Апостол Павле – „Прослављајте Господа и у телима вашим и у душама
вашим, јер су они суштина Божја (прва посланица Коринћанима 6,20)“. И на
све наше успехе у животу било духовне било физичке треба да гледамо као
на дар Божји, а како човек треба да се односи према дару Божјем, него ли са
крајњом одговорношћу и благодарењем.
Свети Климент Александријски у свом познатом делу “Педагог“
пише:“Дечаци морају да раде телесне вежбе. Никаква зла неће бити ако они
буду вежбали своје тело за оно што је корисно, односно, за здравље, под
условом да их те вежбе не удаљавају од онога што је корисно за њихово
тело“.
Свети Теофан Затворник – Људима који се баве умним радом,
светитељ је препоручивао да се баве гимнастиком. Препоручивао је књигу о
„Собној гимнастици“ у писму свом духовном чеду пише, здравље се мора
чувати. Здравље је исто што и коњче. Ако га префорсираш нема на чему да
јашеш.
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Свети праведни Алексеј (Мачев) – својој духовној деци саветовао је да
раде физичке вежбе, препоручивао им је да се баве гимнастиком и да у себи
развијају вољу. За оне који су били против физичког вежбања а називали су
себе хришћанима говорио је да они нереално поимају хришћански
аскетизам и у буквалном смислу речи настоје да умртве своје тело“.
По речима Пимена Великог:“Ми хишћани смо убице страсти, а не
тела“.
Св. Игнатије Бранјчанинов – „Допуштено је молити се и тражити од
Бога исцељење при чврстој намери да враћено здравље и снагу употребимо
за служење Богу, а никако да буду у служби сујете и греха“.
Св. Преподобна мученица Јелисавета се бавила спортом, пливањем,
играла тенис, и својим ближњима често честитала црквене празнике и жеље
за душевно спасење, и уз то им пожелела и добро здравље, које им је
неопходно како је писала, да би имали снаге да се моле. Коначно њена
физичка припрема јој је омогућавала да издржи веома тешка послушања од
настојатељнице Морфо Маринске обитељи.
Св. Јован Златоусти је рекао да у нежном и раслабљеном телу свест
није у здравом стању, већ је слаба и умртвљена, а да без тога нема ни свести
о добром здрављу.
Св. Јован Златоусти је говорио:“У свету се све квари од нерада. Тако
стајаћа вода ће да се убуђа, а и гвожђе које се не употребљава, а директно је
изложено утицају ваздуха ће да зарђа. Тако је и са човеком“.
Свештеник Георгије Рјабин је говорио:“Физички рад игра важну улогу
у формирању наше личности и у очувању од греха, јер рад нашу душу учи да
буде сконцентрисана, да има циљ, да је активна и још много чему“.
Православни лекар К. В. Зорин трвди да „Рационалне вежбе
фискултуре и спорта усађују чврстину, снагу карактера личности, умеће да
владаш собом у екстремним ситуацијама и да пребродиш неизбежне
животне тешкоће, развијају снагу, еластичност и издржљивост.
Патријарх Кирил Московски – «Бављење физичком културом је
изузетно важно, колико је важно и овладавање духовном културом. Богу је
угодно да споји физичко и духовно у једну људску личност.»
Игуман Јевменије износи мишљење да је «потребно изабрати оне
врсте спорта који не изазивају осећај агресије, где је мање повреда, где се
негује тимско јединство: одбојка, кошарка, ватерполо, скијање, веслање,
коњичке трке, бициклизам, брзо ходање у природи, трчање, пливање и
друго. Бавећи се њима младићи и девојке осећају одговорност пред тимом.»
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Бивши звездин играч Јован Станковић (Мајорка) каже:“Онај ко хоће да
напредује мора цео живот да се бори са самим собом. Увек има већи циљ и
жели да буде мало изнад и стално напредује. Ја фудбал играм из љубави и
радим тај посао јер га волим“. Он даље каже даље:“Спорт и вера утичу на
јачање позитивних ставова које несвесно усвајаш. Поштују се људи,
вредности, лакше прихваташ када нешто иде лоше, бориш се да ти буде
боље“.На Барселонином стадиону када се спусташ од свлачионице ка терену,
пролазиш кроз огромну просторију од око 100 квадрата, које је место за
молитву. У тој капелици је крст и њихови играчи који су велики верници,
могу увек да се помоле Богу. Роналдињо се стално крсти на терену. Кака је,
када је освојио Лигу шампиона изјавио:“Припада Христу“. Кака је играч који
све има, а опет и када је био на врхунцу није заборављао да захвали Богу и
чини то јавно. Он то није радио ради медијског експонирања, већ се
захваљивао Богу који му је помогао када је имао озбиљних проблема у
каријера због врло озбиљне повреде.
Став Владике Херцеговачког Глигорија –„Спротисти су људи који могу
боље да одреде снагу Божјих речи. То су људи који, ако имају отворене очи,
брже и јасније сагледавају драгоцености Божје помоћи и мислости. Ти људи
одишу хришћаниским здрављем, радошћу и нормалношћу и не стиде се да
покажу шта су, ко су и како верују. У томе је њихова велика предност“.
У преломном мечу на терену „Род Лејвер“ у Мелбурну, гледаоци бар
они који разумеју српски читали су са усана Новака Ђоковић овај
узвик.“Боже, помози ми“! Велику победу прославио је уз осмех олакшања,
неколико пута се прекрстивши. По речима Новака Ђоковића вером
проналазимо снагу за успехе и после сваке победе се захвали Богу,
прекрстивши се на очиглед мислионске публике.
Професор Богословског факултета Димитрије Калезић сматра да се
спортисти врло често понашају монашки. Лишавају се бројних
задовољстава, непрекидно воде борбу са самим собом, померају сопствене
границе.Даље каже иако постоји опасност од гордости, спортиста чија је
снага утемељена у вери ретко ће јој се предати.
Никола Тесла о вежбању – «На активности мишљења врло позитивно
утиче ходање. Сваког дана ходам најмање 10 миља. Ово ме је држало увек у
добром стању. Осим тога, купам се сваки дан и изводим вежбања телесна.»
Св. Нектарије Егејски је говорио о мери као неопходности у спорту,
позивајући се на Аристотела који је рекао, да претерано гимнастицирање
троши душу, а да је лек заправо мудра умереност.
Од најранијих времена Св. Оци - велики духовници православне цркве,
који су у православној цркви одувек били неоспоравни ауторитети - су
подстицали спортске активности, и већ су светитељи раних хришћанских
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векова Кирило Алекандриски и Кирило Јерусалимски говорили о потреби
вежбања тела и саветовали су родитељима да у васпитавању деце обавезно
обрате пажњу на гимнастике.
Црква покрива све оно што је човек.
Јован Билбија каже да се агресивност може победити спортом и да је
задатак човека само да победи самог себе и ништа више.
Шта се дешава са земљама које су се секуларизовале и какав утицај та
секуларизација друштва има на бављење спортом и физичким
активностима, можемо видети из следећих цитата на примеру по многима
најмоћније земље на планети, која је за највише циљеве поставила светску
моћ и материјално благостање.
( Booth u Chkravdarthy, 2002). Данас мање од 30% америчке популације
упражњава једва довољан ниво физичке активности, која је неопходна за
здрав живот (30 минута умерене активности скоро сваки дан).
William Morgan(2001) показао је да се људи не одлучују да започну
вежбању или брзо одустају од програма вежби, због тога што им није на
најбољи начин објашњен смисао и сврха тренинга.

ПОЗИТИВНА И НЕГАТИВНА СТРАНА СПОРТА
На крају морамо и да напоменемо да поједини православни духовници
указивали и на негативне аспекте бављења спортом по духовни живот
човека. Понеки сматрају да физичка култура и спорт нису нужни за спасење
душе човекове, и да су чак предмет греховног понашања за православног
хришћана. Ово тумачење је много лакше разумети ако увидимо на које
негативне стране спорта су указивали.
Физички напори који чине спортиси ради личних циљева могу имати
штетне утицаје на развој личности.
Негативне стране спорта на које се најчешће указивало:
 демонстрација лепоте и снаге свог тела;
 жеђ за победом;
 жеђ за популарношћу;

јаки мишићни систем, старање о свом телу;
 савремено гладијаторство.

ЗАКЉУЧАК
На основу свега цитираног, може се извести закључак да већина
православних мислилаца, светитеља и црквених великодостојника
православље и спорт види као две складне целине. Вера помаже човеку да се
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ослободи негативних особина које би стекао уколико би се бавио само
спортом. На другој страни спорт може да помогне верујућем човеку на
одржавању његове физичке кондиције и здравља, који су му итекако
потребне за боље савлађивање духовних напора. И у спорту и у
практиковању вере основни предуслови за успех су чврста воља,
издржљивост, дисциплина, стално вежбање, добра намера и доследност.
Уколико ови предуслови буду испуњени, успех неможе изостати.
Комбинација физичког вежбања, са православним духовним вежбама
постом и молитвом у сваком случају може (и треба) бити од користи. То
потврђују и изјаве научника (Тесла), спортиста (Јанковић, Новак Ђоковић) и
многобројних православних духовника који су цитирани у овом раду.
Слободно можемо рећи да православна вера не спутава спортисте у
постизању врхуских остварења, већ напротив може бити од велике користи
при постизању постављеног циља.
Сводећи резултате о свему наведеном,можемо
да закључимо:
православни верници могу, и разумно је да се баве спортом у Славу Божију,
односно, да поступају онако, како је речено у Светом Писму: „И тако, да ли
једете, или пијете, или нешто друго чините, све чините у Славу Божију“.
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УЧЕСТАЛОСТ ПОЈАВЕ ЛОШЕГ ДРЖАЊА ТЕЛА
И РАВНИХ СТОПАЛА КОД ДЕЦЕ РАНОГ
ШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Драган Гејо, Ратомир Ђурашковић, Небојша Стојановић, Дејан Стојковић
Драган Гејо, Ратомир Ђурашковић, Небојша Стојановић, Дејан Стојковић

УВОД
Физичке активности човека су евидентно смањене од проходавања до
позне старости са порастом стандарда и технчких достигнућа. Хипокинезија
или смањено кретање је условљено недовољним коришћењем слободног
времена за физичку активност. Деца, ученици и одрасли велики део времена
проводе уз телевизор, компјутер пасивно седећи или лежећи. Спонтана
физичка активност је до поласка у школу на завидном нивоу уколико је
упоређујемо са школским узрастом. Ова физичка неактивност доводи до
хипотрофије мускулатуре, смањеног тонуса мишића, уз повећање телесне
масе погодује, уз неправилно седење, неправилно држање тела при ходу,
развоју постуралних телесних деформитета и у крајњем статисчких
деформитета. Евидентно је, а то потврђују и објвљена истраживања да се
број постуралних деформитета (лошег држања тела) повећава, по некима
прелази 60% укупне школске популације (Радосављевић,1982; Величенко;
1993; Јововић,1999). Ови поремећаји на локомоторном апарату доводе до
болова у леђима (Wатсон и сар., 2002).
Постурални деформитети деце школског узраста су пратећа појава
током раста и развоја. Најчешћи узрок је неправилно држање тела у
стојећем, седећем и лежећем положају. Други фактор је смањена физичка
активност, обилна и неправилна исхрана која доводи до повећане телесне
масе, а ређе генетски фактор. Из наведених разлога су систематски
прегледи деце предшколског и школског узраста у слушби раног откривања
постуралних и статичких телесних деформитета.
Наведени разлози су обавезујући да образац правилног држања тела
створимо од раног детињства у циљу позитивног деловања на правилан
раст и развој уз очување здравља. За формирање правилног држања тела и
других поремећаја на локомоторном апарату највише зависи од
ангажованости родитеља, васпитача, учитеља и професора (Протић-Гава и
сар., 2009).
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Најчешћа појава код деце предшколског и млађег школског узраста
коју региструјемо да поседује неки од деформитета припада категорији
лошег држања тела, посебно се овде ради о кичменом стубу. Постуралне
деформитете локализоване на кичменом стубу код предшколског и млађег
школског узраста можемо кориговати правилним седењм у школи и месту
становања, правилним држањем тела при ходу и раду, упражњавањем
физичких активности (пливање, атлетика, гимнастика и друге спортске
гране). Уколико правовремено не региструјемо лоше држање тела доћи ће
до развоја структурних или статичких деформитета које је теже кориговати
применом вежби, а у неким случајевима неопходна је и хирушка корекција.
Спуштен свод стопала (педес плани) најчешће регистроавни
деформитет код деце и одраслих у народу је познат под називом “равно
стопало”. У основи овог деформитета лежи недовољни тонус лигаментарног
апарата и мускулатуре стопала. Коригује се вежбама које имају за циљ
јачање свих структура које су у саставу стопала пре свега мишића.
Ово истраживање има за циљ утврђивање броја и процента лошег
држања тела и деформитета на доњим екстремитетима ученика других
разреда основних школа у Нишу.

МЕТОДЕ
Истраживање је спороведено на узорку од 1788 ученика II разреда
основних школа Ниша у оквиру градског пројекта. Од овог броја 851 су
ученице, а 937 ученици. Поред антропометријских мерења, моторичких
тестова, функционалних способности процењивано је постојање
постуралних деформитета и деформитета присутних на доњим
екстремитетима.
У овом истраживању приказаћемо учесталост појаве лошег држања
тела (постуралних деформитета) и деформитета на доњим екстремитетима.
Процена неправилног држања тела вршена је антропоскопском
методом. Ово је изведено анализом одређених сегмената тела
по
редуцираној методи Wоланског (Сабо, 2006). Сегменти тела су анализирани
на основу држања главе, положаја рамена, положаја лопатица, одступања
кичменог стуба у сагиталној равни, процена облика ногу и свода стопала.
(Сабо, 2006).
Резултати су приказани табеларно у бројчаним и процентуалним
износима.
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РЕЗУЛТАТИ
Истраживање које је спроведено на узорку од 1788 ученика II разреда
основних школа Ниша, од чега је било ученица 851 а ученика 937 показало је
да више од половине уеника 487 или 51,97% има један деформитет. Са два и
више постуралних деформитета је 136 ученика што је 14,52% укупног броја
ученика. Без постуралних деформитета је 314 ученика II разреда или 33,51
% (Табела 1).

Табела 1. Број и проценат ученика II разреда основних школа у Нишу
са, без, два и више постуралних деформитета и
деформитета доњих екстремитета
Постурални деформитети

Ученици
Број

%

Без постуралних дефрмитета

314

33,51

Са једним постуралним деформитетом

487

51,97

Са 2 и више постурална деформитета

136

14,52

937

100,00

УКУПНО

На табели 2 су приказани резултати броја и процента ученица са и без
постуралних деформитета и деформитета доњих екстремитета. Резултати
указују да је код ученица без постуралних деформитета и деформитета
доњих екстремитета 319 ученица или 37,48%. Са једним деформитетом је
390 учница, односно 45,83 процената. Два или више деформитета има 142
ученице или 16,69%.

Табела 2. Број и проценат ученица II разреда основних школа у Нишу
са, без, два и више постуралних деформитета и
деформитета доњих екстремитета
Постурални деформитети

Ученици
Број

%

Без постуралних дефрмитета

319

37,48

Са једним постуралним деформитетом

390

45,83

Са 2 и више постурална деформитета

142

УКУПНО

16,69
851

100
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Табела 3. Број и проценат ученика II разреда основних школа у Нишу
са постуралним деформитетима кичменог стуба
Постурални деформитети

Ученици
Број

Број

Без постуралних дефрмитета

280

29,88

Са једним постуралним деформитетом

94

10,03

Са 2 и више постурална деформитета

2

0.21

376

40,12

УКУПНО

Број и проценат постуралних деформитета на кичменом стубу
приказан је на табели 3. Резултати овог истраживања указују да
сколиотички лоше држање тела има 280 ученика II разреда основних школа
у Нишу, односно 29,88% од укупног броја. Кифотички лоше држање тела је
пр Лордотички лоше држање тела има 20 или 2,07 посто деце.сутно код 94
ученика или 10,03%. Најмањи број и проценат ученика има лордотички
лоше држање тела у лумбосакраном делу кичменог стуба (табела 3).

Табела 4. Број и проценат ученица II разреда основних школа у Нишу
са постуралним деформитетима кичменог стуба
Постурални деформитети кичменог стуба

Број

%

Сколиотички лоше држање тела

263

30,87

Кифотички лоше држање тела

106

12,44

Лордотички лоше држање

12

1,41

381

44,72

Укупно

Са табеле 4. на којој су приказани резултати постурални деформитети
кичменог стуба код учwница II разреда основних школа у нишу можемо
запазити да сколиотички лоше држање тела има 263 ученице или 30,87%.
Кифотички лоше држање је присутно код 106 ученица (12,44%), а
лордотички лоше држање тела је регистровано кдо 12 ученица или 1,41%.
Резултати се односе на укупан број истиваних ученица.
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Табела 5. Број и проценат ученика и ученица II разреда основних
школа у Нишу са деформитетима у пределу доњих
екстремитета
Деформитети доњих екстремитета
Спуштен свод стопала (равна стопала)
X-ноге
Укупно

Ученици

Ученице

Број

%

Број

%

401

42,79

306

35,91

2

0,21

20

2,35

403

43,01

326

38,31

На табели 5. приказани су резултати спуштеног свода стопала и
равних стопала код ученика и ученица II разреда основних школа у Нишу.
Резултати указују да је број спуштеног свода стопала код мушкараца 401
односно 42,79% присутнији у односу на ученице (306 или 35,91%). X-ноге су
у већем броју присутне код ученица у на укупан број прегледаних (20 или
2,35%). Ово је очекивано обзиром на грађу женског организма (Ђурашковић,
2009).

ДИСКУСИЈА
Истраживање постуралног статуса и деформитета на доњим
екстремитетима ученика II разреда основних школа у Нишу указују да је
највећи број ученика 401 и ученица 306 са спуштеним сводом стопала. Ов је
последица највероватније слабости тонуса мишића, кратких табанских и
мишића потколенице. Дете се рађа са равним стопалима која се са
проходавањем и спонтаним физичким активностима доводе у нормално
стање са формирањем уздужиног и попречног свода стопала. Смањена
физичка активност у овој развојној фази доводи до недовољног формирања,
пре свега, уздужног свода стопала. Наши резултати су у скалду са
резултатима Цветковић & Перић, 2009. Мањи је проценат у односу на
резултате Живковић, 2009, Михајловић & Тончев, 2008. године.
Слабост тонуса и снаге мишића леђа који је условљен недовољном
физиком активношћу уз непрвилно држање тела при седењу и ходу доводи
до појаве сколиотички, кифотички и лордотички лошег држања тела ово у
крајњем може довести до статисчких деформитета у сагиталној и
фронталној равни. Кифотички лоше држање тела се каратерише повећањем
физиолошке кривине грудног дела кичме према назад, односно главе и
раменог појаса повијеног према напред. У нашем истраживању од укупног
броја иситаника кифотички лоше држање тела се јавља у 10,03 ученика у
12,44% код ученица. Узрок ове појаве је највероватније лоше држање тела
при седењу (савијена глава лицем према грудном кошу), при учењу и раду
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на компјутеру. Овоме погодује недекватан школски намештај, смањен тонус
мишића физички недовољно активних ученика.
Сколиотички лоше држање тела се манифестовало у виду
подигнутости једног рамена више у односу на друго раме и неједнакој
удаљености лопатица од ртних наставака кичмених пршљенова. Ово је
последица лошег седења и ослањања на једну руку при цртању или гледању
телевизије и другим случајевима лошег држања тела (Попов-Романова &
Лазовић, 2010). У нашем истраживању ову навику је исказало 29,88%
ученика и 30,87 ученица II разреда основних школа у Нишу.
Лордотички лоше држање тела се манифестовало у малом проценту.
Радило се углавном о лумбалној лордози. Можемо констатовати да је лоше
држање тела у пределу кичмоног стуба у нашем истраживању приближно
манифестовано у односу на истраживање Милошевић & Обрадовић, 2008.
Проценат деформитета локализованих у пределу грудног коша у
смислу издубљених груди и pectus carinatus (кокошијих груди) је
занемарљиво мали. Разлог ове појаве је највероватније генетске природе.
Резултати испитивања промена на грудном кошу указују да је и код овог
узорка школске деце присутан у малом проценту као код истраживања
(Милошевић & Обрадовић, 2008).

ЗАКЉУЧАК
Постављени циљ овог истраживња је утврђивање броја и процента
лошег држања тела и деформитета на доњим екстремитетима ученика
других разреда основних школа у Нишу.
Резултати овог истраживања су показали да је највећи број и
проценат деце са спуштеним сводом стопала код ученика 401 или 42,79%, а
код 306 или 35,91% ученица.
Без постуралних поремећаја је 314 (33,51%) ученика и 319 (37,48%)
ученица II разреда основних школа Ниша.
Резултати овог истраживања указују на неопходност спровођења
корективних кабинета у школама како би корективним вежбама у почетном
стадијуму кориговали лоше држање тела, а уз ангажовање родитела и
наставног особља код куће и у школи учили ученике паравилном седењу и
држању тела.
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РАЗЛИКЕ У АНТРОПОМЕТРИЈСКИМ
КАРАТЕРИСТИКАМА И ГОЈАЗНОСТИ
УЧЕНИКА II РАЗРЕДА ОСНОВНИХ ШКОЛА
НИША
Небојша Стојановић, Ратомир Ђурашковић, Драган Гејо, Оливера Стојановић
Небојша Стојановић, Ратомир Ђурашковић, Драган Гејо, Оливера Стојановић

УВОД
Разлике у развојним каратеристикама и ухрањености особа исте
календарске ста-рости су присутне од рођења до краја живота. Ове разлике
су условљене генетским факто-рима и мањим или већим утицајем
окружења. Лонгитудиналне и трансверзалне димензи-оналности скелета су
у великом проценту условљене ганетским факторима у односу на
циркуларну димензионалност и поткожно масно ткиво ( Малацко и сар.).
Маса тела и пот-кожно масно ткиво су под великим утицајем социјалног
статуса. Смањење физичких акти-вности деце и одраслих је све присутнија
код нас и усвету, уз велики унос калорија хра-ном које се не могу утрошити
код физички некативних, доводе до повећања телесне тежи-не изнад
оптималне за особу одређене висине тела. У свету, а такође и Србији се
бележи све присутнија гојазност не само код младих већ и код одраслих до
позне старости (Мали-на, 2004; Здравковић и сар., 2009).
Уколико би дефинисали гојазност можемо казати да она представља
стање код кога вишак масног ткива у телу човека може угрозити здравље
(Salzer и сар., 2006). Гојазност коју региструјемо код деце и адолесцената
представља вишак телесне масе изнад референ-тних вредности које важе за
узраст, пол и висину тела, а условљена је повећаном количине масног ткива
у организму (Антић, 2009). Може се констатовати да гојазност припада хроничним болестима код којих долази до повећања масних депоа уз претерано
гомилање масти које је штетно по здравље (Bouchard и сар., 2007).
Гојазност у савременом друштву представља један од примарних
здравствених проблема, а према процени представља други по учесталости
узрок смрти. У ризичну групу за развој гојазности у одраслом добу
представљају гојазни родитељи и гојазност која се региструје од треће до
десете године (Бакара-Радујковић и сар., 2008).
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Физичка неактивност од детињства до позне старости уз садејство
социо-економ-ског статуса доводи до одређеног ризика од гојазности
(Максимовић и сар., 2009). Показа-ло се да спонтана физичка активност од
периода проходавања до поласка у школи за 50% се смањује код ученика.
Смањена физичка активност уз повећан унос хране, посебно “брзе хране”
погодује повећању телесне масе. Разлог повећаног уноса хране је између
осталог и учестало рекламирање преко телевизије (Букара-Радујковић и
сар., 2009). По-већана гојазност се повезује такође са повећам времена
проведеног гледајући телевизијски програм, радом на компјутеру и на
интернету (Beunen и сар., 1992). Гојазност је фактор који носи са собом
ризик од многих незаразних болест пре свих кардиоваскуларних и диабетес
мелитус-а тип 2 (инсулин независног дијабета).
Ово истраживање има за циљ утврђивање разлика у
антропометријским каракте-ристикама и ухрањености ученика II разреда
основних школа у Нишу.

МЕТОДЕ РАДА
Истраживање је спроведено на узорку од 348 ученика II разреда
основних школа Ниша просечне старости 8,3 године. Узорак је подељен на
два субузорка: субузорак ученика са вишком килограма (138) и субузорак
ученика нормалне телесне масе (210). Лонгитудиналне и трансверзалне
димензије тела су мерене антропометром по Мартину (Martin metal
antropometar-GPM Swiss Made). Циркуларне димензије мерном траком (GPM
Swiss Made). Дебљине кожних набора мерене су калипером (calipers-GPM
Swiss Made). Мерења су вршена методологијом коју препоручује
Интернационални биолошки програм (Weiner и сар.,1968; Weiner и сар.,
1981).
Мерењем су обухваћене следеће антропометријске варијабле: Маса
тела у кг (АМАСТ), висина тела у цм (АВИСТЕ), дужина ноге у см (АДУНО),
дужина руке у см (АДУРУ), ширина рамена у цм (АШИРА), ширина карлице у
цм (АШИКА), ширина кукова у цм (АШИКУ), средњи обим грудног коша
(АОГКС), обим надлактице опружене руке у цм (АОНАД), обим надколенице
у цм (АОБУТ), кожни набор у пределу трицепса надлактице у мм (АКННА),
кожни набор у пределу леђа у мм (АКНЛЕ) и кожни набор у пределу трбуха у
мм (АКНТРБ).
Ухрањеност је одређивана Body mass index -ом, који је израчунат
помоћу формуле БМИ=маса тела у кг/висина тела у м2 (WHO,1997). Степен
ухрањености одређиван је на осонову висине Body mass index -а по
стандардним критеријумима (Cole и сар., 2000).
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Табела 1. Степен ухрањености 8-мо годишњака на основу Боди мас
индекса
Категорија ухрањености

Ученици

Нормално ухрањени

< 17,91

Повећане телесне тежине

17,92-20,63

Гојазни



20,52

За свако од наведених варијабли израчунати су основнии параметри
дескриптивне статистике: средња вредност (СВ), минимална (МИН),
максимална (МАКС) вредност и стандардна девијација (СД). За утврђивање
разлика аритметичких средина примењен је Т-тест. Сви подаци су обрађени
статистичким пакетом Статистика 6,0, а ниво статистичке значајности био
је 0,05.

РЕЗУЛТАТИ
Резултати овог истраживања приказани су табеларно. На табелама 2 и
3 приказане су основни антропометријски параметри дескриптивне
статистике ученика других разреда основних школа Ниша. Вредности
антропометријских варијабли указују да су ученици са вишком килограма и
гојазни већих вредности у свим испитиваним варијаблама у односу на
ученике нормалне телесне масе исте старости. Разлика у висини тела
између најнижег и највишег ученика групе повећане телесне масе и гојазних
износи 28,8 цм, а код ученика нормалне телесне масе ова разлика је већих
вредности (30,0 цм). Евидентне су разлике у свим истраживаним
варијаблама, а такође и у Боди мас индексу. Посебно је разлика у дебљини
кожних набора у мереним тачкама евидентна код ученика повећане масе
тела и гојазних између најмањих и највећих вредности. Тако у пределу
трицепса надлактице ова разлика износ 32,4 мм, у пределу леђа 29,2 мм и у
пределу трбуха 29,8 мм. Разлике у дебљини кожних набора су евидентно
мање код ученика који припадају групи са нормалном телесном масом.

Табела 2. Основни статистички параметри антропометријских
варијабли ученика II разреда основних школа у Нишу
који имају вишак телесне масе
ВАРИЈАБЛЕ

Н

СВ

МИН

МАКС

СД

ГСТАР у год. и
мес.

138

8.3

7.0

9.0

0.44

АМАСТ у кг

138

40.2

30.0

63.0

6.25

АВИСТЕ у цм

138

138.4

123.4

152.2

5.73
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АБОМАИ
кг/ВТм2

у

138

20.93

17.9

29.20

2.26

АДУНО у цм

138

77.0

67.2

86.5

3.83

АДУРУу цм

138

57.7

38.2

67.2

3.33

АШИРА у цм

138

32.1

29.1

37.2

1.66

АШИКА у цм

138

23.5

20.2

28.8

1.57

АШИКУ у цм

138

25.1

22.0

29.0

1.41

АОГКС у цм

138

69.1

55.3

86.8

5.25

АОНАД у цм

138

21.4

17.7

28.2

1.76

АОБУТ у цм

138

41.6

35.2

50.0

3.10

АКННА у мм

138

16.6

7.0

39.4

4.50

АКНЛЕ у мм

138

14.3

6.0

35.2

5.80

АКНТРБ у мм

138

19.2

8.4

38.2

6.35

Табела 3. Основни статистички параметри антропометријских
варијабли ученика II разреда основних школа у Нишу
нормалне телесне масе
ВАРИЈАБЛЕ

Н

СВ

МИН

МАX

СД

ГСТАР у год. и
мес.

210

8.3

7.0

10.0

0.48

АМАСТ у кг

210

28.5

20.0

39.0

3.74

АВИСТЕ у цм

210

133.7

120.2

150.2

5.85

210

15.92

11.99

22.14

1.31

АДУНО у цм

210

73.8

55.0

85.5

4.36

АДУРУу цм

210

55.9

35.6

64.5

3.05

АШИРА у цм

210

30.1

21.8

38.8

1.58

АШИКА у цм

210

21.2

18.0

32.4

1.43

АШИКУ у цм

210

22.5

18.8

26.0

1.26

АОГКС у цм

210

60.0

27.4

72.8

3.68

АОНАД у цм

210

17.3

14.0

20.7

1.38

АОБУТ у цм

210

34.7

26.5

42.8

2.57

АКННА у мм

210

9.9

4.6

20.2

2.77

АКНЛЕ у мм

210

6.6

3.8

14.2

1.94

АКНТРБ у мм

210

7.7

2.4

26.2

3.53

АБОМАИ
г/ВТм2

у

к

Резултати статистичке значајности разлика аритметичких средина
антропометриј-ских варијабли и Body mass index -а приказаних на табели 4.
указују да постоји статисти-чки значајна разлика на нивоу (п= .000) у свим
иситиваним варијаблама изузев година ста-рости које су идентичних
врености.
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Табела 4. Статистичка значајност разлика аритметичких средина
антропометријских варијабли ученика II разреда
основних школа у Нишу нормално ухрањених и гојазних
ВАРИЈАБЛЕ

Нормално ухрањени Н210

Т

П

ГСТАР у год.

8.3

0.45

8.3

0.44

АМАСТ у кг

28.5

3.75

-0.53

0.59

40.2

6.25

-21.83

АВИСТЕ у см

133.7

0.00

5.86

138.4

5.73

-7.41

0.00

АБОМАИ кг/м2
АДУНО у см

15.92

1.31

20.93

2.26

-26.04

0.00

73.8

4.37

77.0

3.83

-7.04

0.00

АДУРУ у см

55.9

3.06

57.7

3.33

-5.03

0.00

АШИРА у см

30.1

1.58

32.1

1.66

-11.06

0.00

АШИКА у см

21.2

1.43

23.5

1.57

-13.84

0.00

АШИКУ у см

22.5

1.26

25.1

1.41

-17.97

0.00

АОГКС у см

60.1

3.69

69.1

5.25

-18.75

0.00

АОНАД у см

17.3

1.39

21.4

1.76

-24.20

0.00

АОБУТ у см

34.7

2.58

41.6

3.10

-22.36

0.00

АКННА у мм

9.9

2.77

16.6

4.50

-16.98

0.00

АКНЛЕ у мм

6.6

1.94

14.3

5.80

-17.71

0.00

АКНТРБ у мм

7.7

3.53

19.2

6.35

-21.54

0.00

СВ

Гојазни Н-138

СД

СВ

СД

ДИСКУСИЈА
Чињеница је да се у задње две деценије величина дневног уноса хране
се удво-стручила. Ово је повезано са храном богатом мастима уз повећано
време проведено поред телевизора. Такође је присутна чињеница да је међу
ученицима повећана потрошња заслађених напитака уз трајну доступност
хране савременог човека што доводи до пораста телесне масе, односно
гојазности (Buenen и сар., 1992; Mokdad и сар., 2000). Вишак телесне масе
код деце негативно утиче на на психички развој уз угрожавање здравља у
каснијем узрасном периоду (Bucara и сар., 2010; Baker и сар., 2007; Мust и
сар., 1999). решавање проблема гојазности захтева више терапијских
приступа. Ово подразумева ангажоање породице, окружења и пре свага
гојазне особе.
Наши резултати показују да су ученици са вишком килограма и
гојазни
статистички
значајно
већих
вредности
испитиваних
лонгитудиналних и трансверзалних димензија тела, циркуларних димензија
и масе тела, такође и дебљина кожних набора у одосу на ученике нормалне
телесне масе.
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Просечне вредности висине и масе ученика II разреда нормалне
телесне масе припадају нормалним вредностима ученика ове старости по
перцентилној скали (П75). Ученици са вишком телесне масе и гојазни
припадају по маси тела надпросечној за овај узраст (>П97), а нормалне су
висине тела (< П90). По ширини рамена испитаници нормалне телесне масе
су нормалне ширине рамена (< П90), ученици веће масе тела и гојазни су
ширине рамена изнад узраста коме припадају >П97., (Gerver & Bruin, 1996).
Резултати овог истраживња указују да су ученици са вишком килограма
акцелеранти по антропометријским карактеристикама, односно веће
биолошке у односу на календарску старост.
Можемо констатовато да постоји великии број факотра који доводе до
појаве вишка килограма и гојазности код деце предшколског, школског и
осталих узрасних група. од ових помињемо најважније: начин исхране,
наследни и развојнии чиниоци и физичка неактивност.
Начин исхране доприноси гојазности пре свега квантитетом просечне
порције хране, која се у задње две деценије удвостручила. у наведеном
периоду дошло је до повећања потрошње угљених хидрата (хлеба, колача,
кекса), а нарочито заслађених напитака (Harnack и сар., 1999).
Истраживање проведено на близанцима указује да је најмање 50-70%
предиспозиције за гојазност наслеђено. Деца чији су родитељи гојазни носе
већи ризик да постану гојазна.
Физичка неактивност представља један од врло утицајних фактора за
појаву гојазности код младих савременог друштва. Начн живот деце се у
здњих неколико година изразито променио у смислу смањења физичких
активности у игри изван куће и настави физичког васпитања (Ogden и сар.,
2002; Troiano, 2002). Деца своје слободно време све више проводе поред
телевизора и компјутера уместо у игри и спорту. Истраживање је пооказало
диретну повезаност повећане гојазности и времена проведеног поред
телевизора (Troiano, 2002).

ЗАКЉУЧАК
На основу добијених резултата овог истраживања утврђено је да су
ученици других разреда основних школа у Нишу повећане телесне масе и
гојазни статистички значајно већих испитиваних антропометријских
варијабли у односу на ученике нормалне телесне масе.
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СИСТЕМАТСКО И ПЛАНСКО ТЕЛЕСНО
ВЕЖБАЊЕ У СИСТЕМИМА ОБРАЗОВАЊА И
СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Небојша Стојановић
Небојша Стојановић

УВОД
Последњих четврт века наше друштво је доживело корените промене
у свим сегментима постојања. Неке од тих промена су биле неминовне и
пожељне, у складу са временом у коме живимо и корисне за опште добро –
док су друге последица низа негативних догађања и утицаја унутрашњих и
спољашњих фактора и интересних група. Наше пређашње друштвено
уређење које је дуже време функционисало на један позитаван и
прогресиван начин , дошло је до тачке када су биле неопходне политичке и
економске реформе.
Недораслост тадашње политичке елите, која се поклопила са крупним
променама у прерасподели моћи на глобалном нивоу, довела је до низа
негативних догађаја који су оставили тешке последице на наш друштвени
систем. Распад федералне државе , ратови , разарања и урушавање
економије довели су и до поремећаја у сфери морала и друштвених
вредности , чему су у највећој мери допринела и средства масовне
комуникације, пре свега ТВ и интернет. На област нашег разматрања а то је спортско образовање и васпитање, једнак утицај имају политичкоекономско уређење друштва и систем моралних ставова и вредности.
Данас живимо у друштву које је доживљава трансформацију у свим
сегментима постојања, и морамо имати активан однос према променама које
се догађају , иначе ће се оне одиграти и без наше воље и нашег утицаја.
Из друштва материјалног благостања и чврстих моралних начела, у
коме су сви, без изузетака, имали и користили право на бесплатно лечење и
образовање, гарантован посао и пристојна примања, у коме су највеће
вредности биле рад и поштење, а деца васпитавана да поштују своје
родитеље и наставнике и воле своју земљу – а такво јесте било наше
друштво 80 – их година прошлог века – ми смо се преобразили у сиромашно
и опљачкано душтво, у коме се промовишу примитивизам, нерад и
неодговорност, и у коме нема стабилности ни јасног опредељења у ниједној
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сфери јавног живота – тако да се то у потпуности рефлектује и на системе
спорта и образовања и васпитања, и на место и улогу које ситематско и
планско телесно вежбање има унутар њих.

ДИСКУСИЈА
Место и положај спорта и наставе физичког васпитања некад
Након 2-ог светског рата новоуспостављени друштвено - политички
систем је наследио добро уређену федералну спортску организацију
соколског типа , са хијерархијском структуром од локалног до највишег
нивоа, и системима слетских приредби и штафете у част тадашњег режима.
Схвативши корист и значај овако уређене спортске организације, нови
државни режим је преузео и очувао систем, променивши само име и
идеологију.
Здраве основе наслеђене из претходног периода су временом мењане
и прилагођаване друштвеним и економским променама, под потпуном
контролом државе, да би 70-их и 80-их година прошлог века наше друштво
достигло максимум уређености и функционалности у систему спорта и
физичке културе.
Јасан концепт и функционалан систем уређења давао је резултате,
свуда па и у областима спорта и образовања и васпитања.
Наглашавам васпитање која је у то време била интегрални и
нераздвојни део, и спорта и образовања, док је данас маргинализовано и
системски потиснуто, збрда-здола преписаним законским решењима, која су
у супротности са свим досадашњим друштвеним и моралним начелима
прихваћеним на нашим просторима.
У том времену спорт је био категорија друштвеног живота од
националног значаја, и држава му је поклањала пуну пажњу у свим
сегментима система. Тадашња политичка елита је била свесна значаја
систематског и планског бављења спортским активностима у смислу


општег здравља,



радне способности и



одбрамбене моћи нације.

Не постоји сегмент друштва који није био захваћен системским и
планираним спортским активностима.
Спортске активности су плански и континуирано спровођене не само
у школи , клубовима и спортским друштвима, него и у радним колективима
(свакодневна рекреативна гимнастика, Радничке спортске игре) , у сеоским
срединама (Олимпијске сеоске игре, турнири) и Војсци (Војна спортска
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такмичења). Свако село, институција, радни колектив - имали су бар једну
спортску екипу из бар једног спорта, која је редовно тренирала и активно
учествовала у једном од видова рекративних такмичења. Постојао је
развијен систем рекреативних и школских одмаралишта, на мору и планини,
чије су услуге биле доступне сваком детету или радно способном човеку по
минималној цени. Мрежа Факултета за физичку културу је значајно
допринела подизању квалитета спортских садржаја у систему, како
препознавањем и решавањем проблема везаних за спорт, тако и стварањем
елите спортских стручњака, што је произвело одличне резултате у
школском, рекреативном и врхунском спорту.
Од тако уређеног система масовног, школског и рекреативног спорта
профитирали су и појединачни спортски савези и клубови, који су имали
једну масу спортиста свих узраста и наклоности, из које смо добили
квалитетне врхунске спортисте, али и спортске стручњаке и спортске
посленике.
Настава физичког васпитања и школски спорт су имали важну улогу у
систему спорта тадашње државе, што се види и по заступљености и
структури спортских активности у наставним плановима и програмима :


3 часа физичког васпитања од 1. разреда основне школе до 4.
разреда средње,



предметна настава физичког васпитања од 3. разреда ОШ.



Свакодневно обавезна гимнастика за време великог одмора.



Организована корективна гимнастика у школама.



Летњи и зимски крос, излети са пешачењем бар два пута
годишње.



Летовања и зимовања у организацији школе.



Систем школских и међушколских такмичења од локалног до
федералног нивоа.



Слетске приредбе и штафета младости.

Добром здравственом
доприносиле су и :

и

физичком

стању

деце



Развијена извиђачка организација у ош и сш,



Омладинске радне акције и



предвојничка обука и радна пракса у сш.

и

омладине

На факултету - обавезна настава физичког васпитања, систем
спортских такмичења, излети са пешачењем, рекреативна студентска
одмаралишта .
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Важно је истаћи да су услови и начин живота тада много више
погодовали развоју спорта него данас, а издвајамо следеће факторе
позитивног утицаја:


Уређеност друштва и економска стабилност



Демографска структура становништва – позитиван наталитет
- много је више било младих и много више сеоског
становништва , упућеног на кретање и боравак у природи.



Морални ставови – култ рада и прегалаштва, солидарност и
хуманост, јавни радови ОРА, пракса у предузећима(СШ)

Место и положај спорта и наставе физичког васпитања данас
Док су у пређашњој , уређеној и снажној држави врхунски, школски и
рекреативни спорт и предметна настава физичког васпитања били
интегрисани у једном компактном и добро разрађеном систему под
патронатом државе, који је препознат и подржан као област од виталног
значаја, данас је дошло до партикулације , прерасподеле надлежности,
одбацивања одговорности и занемаривања и гурања проблема под тепих.
Промене које су се дешавале последњих година у овој области су
примарно биле усмерене на тренутно ослобађање државе од одговорности
за будућност
врхунског спорта, минимализовање значаја физичког
васпитања и школског спорта и потпуну маргинализацију масовног и
рекреативног спорта.
Ово су кровне спортске организације и области спортске делатности
које покривају:
Спортски савез Србије - масовни спорт , школски спорт и врхунски
спорт у неолимпијским спортовима
Олимпијски комитет Србије - врхунски спорт и систем врхунског
спорта у олимпијским спортовима, организацију и одржавање
међународних спортских такмичења која су у надлежности Међународног
олимпијског комитета, остваривање муђудржавне и међународне спортске
сарадње и реализацију програма и пројеката из ове области који су од
општег интереса за Републику Србију.
Рекреативни спорт - три кровне организације:


Асоцијација спорт за све Србије (рекреативне манифестације и
догађаји, Раднички /Корпоративни спорт),



Савез за рекреативни спорт Р.Србије (рекреативне активности
у руралним областима - спорт на селу) и



Савез за рекреацију и
рекреативног вежбања).

фитнес

Србије

(нови

облици
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Савез за школски спорт Србије - спорт у школама, реализација
пројеката који укључују што већи део деце у спортске активности
У образовном систему спортске активности су заступљење кроз
разредну наставу,предметну наставу, ваннаставне активности и школски
спорт.
Од 1. до 4. разреда се изводи разредна настава ФВ 3 часа недељно, од
5. до 8. разреда ОШ се изводи предметна настава ФВ 2 часа и плус 1 час
изабраног спорта.
У средњој школи предметна настава ФВ је заступљена са 2 часа док је
на факултетима нема, аретки су факултети који организују и макар
рекреативну наставу .
Час предметне наставе траје 45 минута и уклопљен је у распореду са
теоријском наставом.
Табела 1. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ДАНАС
ОРГ
ОРГАНИЗАЦИОНИ

I

II

III

IV

V

VI

VII

3

2

2

VIII

С а д р ж а

ј и

Обавезни
ученике и

су

за

изводи
наставном

се

ОБЛИЦИ РАДА
1.Час физичког
васпитања

3

1.2.Физичко
васпитањеизабрана
спортска активност

2 Корективно - педагошки рад

3. Слободне
активности

4. И з л е т
5. К р о с

6. Логоровање

3

3

2

2
1

1

1

који, услед
смањених
не могу да
ученике са
и
тежим

Обавља се у сарадњи са
здравственом
службом
према
индивидуалном
програму
за
сваког
ученика

За ученике од III до VIII разреда, који
показују интерес да увећају своје
способности и који се спроводи за
сваку интересну групу (кроз секције
или школско друштво)

На
основу
посебног
програма у овој области

За ученике првог и другог разреда два
пута годишње

Пешачење, оријентација и
игре у природи

За ученике од III до VIII разреда
пута годишње

два

Трчање у природи на
стази утврђене дужине

Организује се за ученике старијег
узраста у трајању од најмање седам
дана за време летњег распуста

Обука
пливања,
спасавања утопњеника ,
излетништво,
веслање,
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према

програму

1
Организуј се за ученике
ослабљеног здраља и
физичких способности који
прате обавезни програм,
постуралним поремећајем
облицима деформитета .

све

оријентационе
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игре
Организује се за ученике
узраста
7. Зимовање

старијег

у трајању од најмање седам дана за
време

Обука смучања, клизања,
краћи излети на смучкама
или санкама

зимског распуста
8.Курсни облици,оба
везан
стручноинстру-ктивни рад
8.1. Пливање

Организује се за све ученике нижих и
виших разреда

Обука пливања, скијања и
вежби на тлу и справама

Организује се један курс пливања за
ученике од I до IV разреда са 12 часова
од укупног фонда часова.

Обука
пливања
и
навикавања
на
воду.
Изводи наставник или
инструктор

8.2. Смучање

Организује се један курс скијања у VI
разреду у трајању од најмање седам
дана у плнираној не-дељи за време
наставе.

8.3

Организује се активност од значаја за
средину у којој школа живи и ради, за
ученике од III до VIII разреда са највише
12 часова од укупног фонда часова.

Активност
од
значаја
за
друштвену средину

8.4. Вежбе на тлу
справама

Стручно-инструктивни рад у I и II
разреду, а у
III и IV разреду за
планирани циклус из вежби на тлу и
справама уколико се настава не изводи
као предметна.

9. Школска и друга
такмичења

За све ученике основне
ванчасовно време

10.
Приредбе
и
друге
друштвене
делатности школе
на плану физичке
културе

Школа организује приредбе и учествује
на њима, како би у јавности приказана
своја достигнућа на пољу физичког
васпитања

школе

у

Обука
клизања

скијања

или

На
основу
посебног
програма за ону активност
која
није
обу-хваћена
обавезним програмом

Према
обавезном
наставном програму
Обавезна
су
унутар
школска такмичења из
атлетике, гимнастике и
једне спортске игре

У односу на пређашњи период :


укинута је предметна настава у 3. и 4. разреду млађих разреда
ОШ ,



укинута је корективна гимнастикау ОШ и СШ,



смањен је број часова у СШ са 3 на 2 и у



укинута је потпуно настава ФВ на факултетима

Наставни планови и програми у ОШ и СШ нису мењани од 80-их
година прошлог века и неприлагођени су савременом тренутку више
квантитативно него квалитативно.
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Табела 2. РЕЗУЛТАТИ СИСТЕМАТСКОГ ПРЕГЛЕДА ДЕЦЕ I, III, V, VII
РАЗРЕДА У НИШУ 2010 године
Резултати

систематског

прегледа

2010

I, III, V, VII
Укупно

Дечака

Девојчица

Дом здравља Ниш
Укупно
Ученика

м

%

ж

%

%

Укупно

3969

Прегледан
o

3790

100

1868

100

1922

100

добра

3790

100

1868

100

1922

100

лоша

0

0

0

0

0

0

добро

2223

58.65

1090

58.35

1133

58.95

лоше

1567

41.35

778

41.65

789

41.05

добра

3463

91.38

1705

91.27

1758

91.95

средња

257

6.78

131

7.01

126

6.59

лоша

60

1.84

32

1.72

28

1.46

добра

343

9.05

332

17.77

311

16.27

средња

3014

79.52

1467

78.53

1547

80.91

лоша

123

11.43

69

3.7

54

2.82

назначена

814

21.48

393

21.04

421

21.9

изражена

253

6.68

165

8.83

88

4.58

назначена

172

4.54

85

4.55

87

4.53

изражена

178

4.7

86

4.6

92

4.79

назначена

0

0

0

0

0

0

изражена

0

0

0

0

0

0

Деформација грудног коша

301

7.94

215

11.51

86

4.47

Деформација стопала

849

22.4

479

25.64

370

19.25

Чистоћа тела

Телесно држање

Телесна
развијеност

Телесна
ухрањеност
Кифоза
Дефор.
кичме.

Сколиоза

стуба
Лордоза

2021

1948

Дефор. других

једностр.

0

0

0

0

0

0

делова костура

обострано

0

0

0

0

0

0

Због сиромаштва и немара државе, скоро да су потпуно искорењени
излети, логоровања, зимовања, корективни рад и курсни облици рада.
Систем школских такмичења функционише још увек, али су се у
међувремену појавили проблеми – играње без публике због техничких
немогућности и безбедоносних разлога,и помањкање масовности- у смислу
обухвата деце која се не баве спортом у клубовима.
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Истовремено начин живота данас је радикално промењен у односу на
пре 30 година и постоји мноштво негативних чинилаца који утичу на
угрожавање здравља деце школске популације. Набројаћемо по нашем
мишљењу најважније :


негативан утицај медија који промовишу нездраве стилове
живота и савремених техничких уређаја (ТВ, интернет,
мобилни телефони)



прекомерно конзумирање такозване Џанк-фуд
ушећерених напитака



недовољно физичких активности (хипокинезија)



дугогодишње занемаривање проблема од стране надлежних
институција

хране и

Посебно су угрожена деца у раном школском узрасту где је приметан
енорман пораст постуралних поремећаја и гојаности, што се може видети из
редовних систематских прегледа у Домовима здравља, тако и из
истраживања спроведених широм Србије (у Београду, Параћину, Нишу..).

ЗАКЉУЧАК
Може се рећи да се данас налазимо у парадоксалној ситуацији – са
једне стране имамо услове живота који су знатно погоршани и врше јак
утицај у смислу смањења физичких активности (хипокинезија)
и
угрожавања здравља код деце , а са друге стране дугогодишње редуковање
квантитета и квалитета систематских и планских садржаја телесног
вежбања у образовно-васпитном процесу.
Лоша материјална ситуација у којој се друштво налази, не може бити
изговор за угрожавање здравља деце, које је очигледно, и поставља се
питање шта је скупље за државу : квалитетна настава физичког васпитања
сада која обезбеђује здраво и радно способно потомство – или лечење и
угрожена радне способност генерација деце од последица нашег немара.
Очигледно је да је неопходна темељна реформа система наставе
физичког васпитања у квантитавном и квалитативном смислу, као и
континуиниран активан однос према решавању проблема који су се
нагомилали, од стране академске , стручне јавности и надлежних
институција.
У том смислу апострофирамо следеће теме :


Повећање обима и унапређење квалитета часова физичког
васпитања у систему образовања Србије, нарочито у млађим
разредима ОШ
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Обавезна предметна настава ФВ од 1. разреда ОШ до
факултета



Обавезно примењивање свих организационих облика рада из
актуелних наставних планова и програма и унапређивање
истих



Обавезна корективна гимнастика у школама



Јачање васпитне улога спорта (посебно у школи)
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LOVE AND THROUGH IT GIFTED PHYSICAL
EXERCISE
Nenad Živanović
Faculty of sport and physical education , University of Niš
Nenad Živanović

Abstract A man and his property, which he got as a gift from the Almighty Creator,
have always been " the highest secret." And that very "highest secret" is at the
heart of our profession. And among these secrets slipped in one which is called
physical exercise, on which a large number of studies and works with different
approaches and perspectives were written. But no matter how you define the
physical exercise, one thing is undeniable : the physical exercise is man 's activity. It
cannot be bought or borrowed, cannot be reached by the Internet or by car. It
cannot because the man himself has to make an effort to make his own movement
into the physical exercise. That is why we claim that - not only physical exercise is a
movement , or motion, made with a specific purpose ( to for example, improve a
motor characteristics) , but it is also a necessary food for any human being. Because
if education of man is feeding, then the physical education is feeding of human
being as well, by the food most graceful which is called physical exercise. And this
supreme gift, by the Love won, is for the good of man, it must be nurtured, it must
be taken good care of not to be lost or forgotten. This concern about physical
exercise, obtained as a gift, we must feel like taking care of ourselves. It emerges as
our obligations under the freedom granted to us.
Keywords : physical exercise , freedom, responsibility

1.
Since the beginning of time to the present, and the present confirms that
the same will happen in the future again, man has been a highest secret to himself.
Or as Njegos, a poet, a bishop and a statesman would state: "Man is to a man a
secret highest and utmost." And indeed it is so, for others to see and hear besides
oneself, especially to see and hear oneself, is not easy. Therefore, man is the
highest and utmost mystery. This is confirmed by all previous times.
"Angels chime the bells to prevent the disaster " is the verse of another
contemporary poet, Dobrica Eric. He also points to a man and his need for
protection from what others do, but also of what he does himself . The kindness of
the angel is needed everywhere and by everyone, it is needed most by ourselves in
order to, at least for a moment , we could perceive ourselves, acquaint with
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ourselves. It is not easy to achieve, because man is a huge mystery. And with his
efforts to distance himself from the Almighty Creator his secrecy turns into a
picture showing his power and strength. In this picture he sees his " majesty and
size ", he sees his superiority over each and all. Because of that image, which is
twisted and turned upside down, man is not able to see his frailty and futility. That
is why now more than ever, we need "Angels to chime our bells".
Rapid technological development, which is offered as the only option - for a
better life , directs man to reflect on his immortality , and through it given
greatness. That is food for the pride because of which man can not see his passing
by, which by the kiborgization and singularity will bring the end of his and our
collective survival as people in this world. It is not a bleak picture that emerges
from a pessimistic view of the time we live in, but the harsh reality of our time (1).
Because of this "scientification and technologization " man with great pride
rejects the teaching that the Almighty Creator has not only created this world but
has also allotted man a special place and role - to manage and master this world
(2). A man by this given freedom chooses (self) destruction in the hope that thus it
will be easier to govern others. Therefore he rejects the light and selects the
darkness (3).
But despite all his pride and efforts to distance himself from the Almighty
Creator, Hope, Faith and Love , and their mother Sofia, are, fortunately for man,
present in this highly sophisticated era as well. They showed us all how and where
to look for the meaning of life. You just need to want and and you will see the
Light that rejects the darkness. In our gifted freedom there is also the
responsibility - for each other, and for ourselves. And it is this responsibility that
needs waking up also in the modern man and it is the backbone on which to build
relationships between people, and life itself. Of course, all this must be, in this age
which we live in, viewed from the perspective of the Christian anthropology. This
is so because only with the Orthodox Christian anthropology and ethics can one
find a way out of the maze of modern life .
One needs just to recall the concept of freedom of Solzhenitsyn in order to
know the value of the Orthodox Christian anthropology and ethics. For
Solzhenitsyn only in the Orthodox Christianity sees freedom as self-refrain and
self-restraint because of the others (4). Indeed, this view of freedom (of choice),
and from it obtained responsibility, at the time characterized by hedonistic Darwinian view of the world, seems completely anachronistic, surreal. And that is
so because it is from the hedonistic - Darwinist worldview a thought emerged that we are allowed everything. In doing so one consciously rejects another part of
the message of the Apostle Paul who said - that all of it is not for our benefit (5).
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2.
With Orthodox anthropology and ethics comes a different view of the
physical exercise. Because only in this light the education is recognized as feeding
(6). From it follows quite a different view of physical education and an
understanding of its essence. And this reads: physical education represents a
planned and systematic activity which uses physical exercise as most gracious
food to develop (our) personality. This very emphasis on the understanding of the
essence of physical exercise as most gracious food is essential to our being. Without
this food survival is not possible in this time. For if once movement was an
integral part of our everyday life, today it remains only in the form of physical
exercise. A new world, it is obvious, is moving away from the movement as
something which is, and will be particularly unnecessary. Risk of the upcoming
hypokinesia, chosen ones will compensate in fitness centers, while others, if
allowed and if they have the will and courage, will do this in their own apartments,
or in some natural backwoods. Thus they risk being seen as systematically taking
care of their personality and trying to, by physical exercise, compensate for the
lack of movement. And that, according to a new understanding of psychiatrists is
not allowed so these people could be accused and placed in health centers which
are popularly called - madhouses (7).
Therefore, our task is to talk about this mystery of man called physical
exercise. It has always been, no matter how we define it man's activity. Because no
one can buy or borrow it, it can not be reached by the Internet or by car. It can not
because the man himself has to make an effort to make his own movements into
the physical exercise. That is why we say that - physical exercise is not just
movement or gesture, made with a specific purpose (to, for example, improve a
motor ability), but it is also necessary food for human being. Because if education
of ( man ) is feeding, then the physical education is feeding of human being with
gracious food called physical exercise. This supreme gift, by Love won, is for the
good of man, and must be nurtured, must be kept not to lose and forget. This
concern about physical exercise, obtained as a gift, we must feel like taking care of
ourselves. It emerges as our obligation under the freedom granted to us.
3.
Obviously, without Love, without God in him, man will find the way to his
salvation with great difficulty. With God in himself man will easily meet all the
challenges of New time as the God-man , and only this way can he be the measure
of all things (8). At the same time this man woven of body and soul, and deified by
the Holy Spirit, will be able to recognize his place in this New world and time. He
will be able to recognize his responsibility. In that responsibility there will be
place for the responsibility towards one’s own personality.
Care about the physical part of the personality does not exclude the care of
the soul, as the other characteristics of the personality. This fact also reflects high
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value of physical exercise and physical training. For physical training is not
characterized and determined only by the scope (time interval) and intensity
(load level) of physical exercise, but also an emotional experience, of such
physical exercise. Therefore, one takes care that any physical exercise must be
tailored to the personality of the exerciser, not only in scale and intensity, but also
to his feelings. And that means constant care of the most gracious food - physical
exercise, its careful selection and consumption. As with all foods, eating wrong can
be harmful. This is equally true for athletes at all levels of competition and for
those who want with that food to feed primarily their body.
Concern about how to use physical exercise which is, let us remind
ourselves, only human activity and does not exist beyond human being, applies
equally to those who offer it and those who use it.
Those who provide physical exercise: teachers in the school physical
education, coaches in sports clubs in the training processes, recreators at different
centers for recreational physical exercise, have a great responsibility towards
those who are offered physical exercise. This responsibility means that the man
who is offered a program of physical exercise, or food that will be consumed, is
seen as a person and not as an individual. And that the offer should be based on
love, because only in this way one will not accept the philosophy of the New times
that promotes thought: all things are allowed. And if we all are allowed all then
this food - physical exercise, can be offered even if I know that someone will be
harmed (9).
Those who use physical exercise: young people in the educational
institutions, athletes as part of their training process, adults in different centers
for recreational physical exercise, that is, we all have an obligation to ourselves.
This duty of man, to himself, also feels different depending on whether or not
there is love in you. Man if he has love in himself, sees physical exercise as
gracefull food donated to him by the Almighty Creator. He then strives not to in
this New time, abuse or damage his (and other people's) personality – by too small
or too large amounts of food, physical exercise, which he uses. Both of these
extremes are harmful , as it is harmful, indeed , with any other food. Those who
have no love in themselves, first do not see usefulness of the physical exercise, and
when it is used it is mostly used for building new cults of these new times: the cult
of the body, the cult of sports results and the cult of profit. With a growing
number of them appear those who refuse and reject even the thought of physical
activity. The tragedy of both of them is great.
Therefore it is necessary to say that they that offer, as well as those who use
physical exercise, should be aware of their responsibilities, both for others , and
for themselves. Only such responsibility sprout from the given freedom, Love
lighted, is a guarantee that everything will be done, and physical exercise used for
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the benefit of man and his personality. This is the only way physical exercise can
become favorable food for man.
This encounter of those who offer and those who use physical exercise
reflects the culture of people. For culture as a sort of mirror of a nation shows,
and reveals who we are and what we are. If we have love in ourselves, or if we
have turned around and walked away from the Almighty Creator; whether we
have accepted the philosophy of the New Time, and followed its mission statement
- all is allowed . And in the mirror, our culture, we will recognize ourselves as well,
if we can. That is why, now more than ever, we need to return to the Orthodox
Christian anthropology and ethics. Because it is only with their help that we will
be able to respond to stormy philosophy of the New time and see in the others
persons and not just the individuals.
Physical education is also a mirror of a people, and it reflects their attitude
towards physical exercise. In this respect , in fact , one sees the relation of one
man to the other man. Of course, physical culture, as each entry in the category of
complex concepts, can be defined in different ways, but this time we will keep the
one that, among other things, points out that knowledge of physical exercise and
knowledge for the physical exercising ... enables the transformation of a real person
to a person to be (10). But the knowledge of how to use physical exercise, if lacking
Love, it is not worth it. And here, indeed, lies the answer to the question of what
we want to achieve by physical exercise and physical activity? Whether we want
changes which are for the benefit of the human person or perhaps atomized man
and the realization of the (mentioned) cults? Although this question reminds one
of the Shakespearean questioning, the answer is very simple: if man, whether
being offered or if using the physical exercise uses it with Love, then it will be
physical exercise and feeding to the benefit for all. All the rest is directed against
the person.
This is why we can say that worrying about physical exercise and physical
exercising we actually care about us. It is our responsibility to ourselves and to
our gifted physical exercise.

NOTES:
1. "Bioethics" leading ethical discipline, and "neuroethics" which is very
close to the first mentioned, advocate, alas, of a need to replace "old fashioned" man by far more sophisticated robots and more intelligent
machines. One talks about kiborgization or blending of man with a
machine. Under the auspices of the NASA and Google runs a University
of singularity. Basic purpose of this university and its research is to
donate our awareness to the machines.
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2. So God created man in his own image, in the image of God he created
him; male and female he created them. And God blessed them, and God
said unto them, Be fruitful, and multiply, and fill the earth and subdue it
and have dominion over the fish of the sea and the birds of the air and
all the beasts that move upon the earth "(1 Mos. 1 , 28 - 29).
3.

"All through it was made, and without him nothing was made that was
made. In him was life, and the life was the light of men. And the light
shines in the darkness, and the darkness has not overcome it "(John 1, 2,
-5).

4. Solzhenitsyn, a great thinker and spiritual leader says about freedom:
the Western type of freedom means that it does what it pleases, eastern
type of freedom (at the time of polarized division of the world into the
west and east - remark of NZ) implies voluntary acceptance of the yoke,
and the Christian Orthodox type of freedom means self-restraint and selfrefrain - for the sake of the others.
5. "Everything is permissible"--but not everything is beneficial; Everything
is permissible, but I will not be enslaved by anything. (1Corinthians, 16,
12)
6. Education is an old Slavic work meaning- feeding.
7. American Psychiatric Association has recently amended its psychiatric
manifesto, in order to occupy the top position in the creation of a new
man, or more accurately - biorobot. New items include:
Orthorexia Nervosa - " mental disorder " preoccupation with healthy food
preparation, menu planning, regular exercise and the fight against pesticides,
herbicides and preservatives, to the extent that the person does not feel good if
eating unhealthy , calorie full and fatty foods.
PAB (Passive - Aggressive Behavior) passive - aggressive behavior: that
people in a passive aggressive way obstruct a general social purpose or role.
Organized stalking (organized stalking). Thought that government or
secret services controll and monitor people using technological tools, will
henceforth be associated with paranoid personality disorder.
Mood disorder, memory problems, attention deficit disorder, and work
activities.
8.
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Plato and the Neoplatonists said that God is the measure of all things.
Unlike them sofosts taught that man is the measure of all things.
Fortunately for all of us, only God-man can be the measure of all things,
because only in him one does not cancel God, or man. Only the God-man
shows eternal community and love of God and man.
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9. Today in all areas of physical education: physical education, sport and
recreation, the question is posed: how, why and what is the point of it
all? That is, how to exercise, why to exercise, and what is the purpose of
all this exercise? The answer to this question is simple: if you have Love
in you, because it is not proud, it does not hate, it does not bear evil
thoughts (see: I Corint . 13 , 1-8) , then we see across us a person - the
one and only. And then the physical exercise as a favorable food is
offered to man to his own good and benefit. And if we do not have Love
in ourselves, then we accept, according to the hedonistic - Darwinian
view of life, that we are permitted all and that the one across us we see
as an individual, a tiny atom. Then we use physical exercise as all other
commodities - for sale and to achieve personal profit. And then one may
very well understand the pervasive quasi-scientific idea of " normal
extreme physical loads " (Lj. Simonovic). The use of this " scientific
parole " in the training process of the top and professional athletes
shows that athletes are atomized paraphernalia used to make more
profit.
10. More on this topic in: Živanović, N. et all., Theory of physical culture.
Panoptikum, Niš, 2011.
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STUDY CONCERNING THE POTENTIAL OF
RECOVERY IN CASES OF DORSAL KYPHOSIS BY
MEANS OF EXERCISES SPECIFIC TO
THERAPEUTIC SWIMMING AND
HYDROKINETOTHERAPY
Nicolae Ochiană, Gabriela Ochiană
Faculty of Movement, Sports and Health Sciences, “Vasile Alecsandri” University of Bacău,
Romania
Nicolae Ochiană, Gabriela Ochiană

Abstract By means of this research, we are trying to contribute to drafting a simple
and efficient methodology for the recovery of spinal deviations using the great
facilities offered by the aquatic environment and by the various and attractive
methods of hydrotherapy.
The information gathered due to this experiment is a starting point in placing the
scientific foundation for the concept of recovery in physical deficiencies using
hydrokinetotherapy and especially therapeutic swimming, fields which, for various
reasons, are still insufficiently developed and used in Romania.
Keywords: therapeutic swimming, hydrokinetotherapy, dorsal kyphosis,

INTRODUCTION
Hydrokinetotherapy offers multiple recovery opportunities. For the
patients with vicious postures of the spine, it is an ideal recovery method.
At present, water is successfully used to support the kinetotherapeutic
activities, and it is reckoned as a great environment by most specialists in the
field: Monroke A. (1976), Koury J.M. (1996), Sbenghe, T. (1981, 1999), Cordun, M.
(1999) Plas F., Hagron, E. (2001) and others. Numerous fields developed all over
the world, with great similarities concerning the field of research, which use the
special facilities offered by the aquatic environment, such as:
balneoclimatotherapy, kineto-balneotherapy, hydrotherapy and aquatic therapy.
The purpose of this research was the recovery of dorsal kyphosis using
means specific to hydrokinetotherapy and therapeutic swimming.
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The object of the research is the recovery of dorsal kyphosis using means
specific to hydrokinetotherapy and therapeutic swimming.
The subject of the research is to draft a recovery programme for dorsal
kyphosis using methods specific to hydrokinetotherapy and swimming.
Research hypothesis


By using exercises specific to therapeutic swimming and
hydrokinetotherapy for the recovery of dorsal kyphosis in the case
of teenagers, we will get significant improvement of the spinal
mobility parameters.

Subjects and research


The group of subjects was made up of 8 teenagers aged between 14
and 17, who followed a recovery programme for dorsal kyphosis,
taking part in the first stage of the initiation courses in swimming
organized at the Olympic Swimming Pool in Bacau.



Specialized physicians had recommended swimming to these
patients as a type of exercise which could contribute to improving
this spinal deviation.



Place:



The Olympic Swimming Pool in Bacau, Romania



Pools:



50m long / 10 lanes / 2m deep;



Diving pool 15m / 6 m deep/ 6 access routes with steps



Materials:



floats / flippers / arm floats / vests / balls / swimming sticks /
hand paddles / rubber bands / life belts.



Water temperature:



28oC – 28.5o C in the Olympic pool;



30oC – 31.5o C in the diving pool.

THE RESEARCH


The recovery programme took place in the period of time March –
May 2012 with a duration of 12 weeks, with a frequency of 3
sessions a week.



The tests were performed at the beginning and at the end of the
recovery programme.



In order to get objective results during the programme, we used
the testing method and the goniometric method for assessing
spinal range of motion, which include 12 assessment tests.
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For the spinal inclination and rotation tests, we used the average
values of the movements towards the sides of the body.



We also calculated the cummulated values of flexion, extension,
inclination and rotation in order to find out the overall effect on
them.

Content of the recovery programme
We used the following groups of exercises specific to swimming,
therapeutic swimming and hydrokinetotherapy:
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Exercise on land;



Exercise near the pool;



Exercise at the edge of the pool;



Deep water exercise;



Individual and pairwork exercises;



Individual exercises with aids (floats, arm floats, flippers, hand
paddles, life belts, balls, fins, vests);



Assisted exercises;



Exercises with opposition or resistance assisted by the physical
therapist;



Exercises with weights (vests and/or belts, carrying objects,
sponges, swimming with the t-shirt on);



Swimming with hand paddles (of different sizes);



Swimming with flippers (of different sizes);



Therapeutic swimming exercises accompanied by other systems of
hydrokinetotherapy methods;



Therapy using water sports;



Methodical indications concerning the performance of the
exercises presented above.
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DATA PRESENTATION AND ANALYSIS
Example – Flexion tests

Table no.1. Results of the initial and final tests using the goniometric
method for assessing spinal flexion
Test/

CF

DF

LF

CMF

No.

TI

TF

TI

TF

TI

TF

TI

TF

1

70

71

47

50

50

57

167

178

2

67

69

46

47

48

51

161

167

3

65

66

43

45

47

50

155

161

4

63

65

41

40

43

46

147

151

5

58

60

37

41

39

42

134

143

6

58

61

36

39

37

39

131

139

7

56

57

33

37

35

37

124

132

8

54

57

32

35

34

37

120

129

X

61.375

63.25

39.375

41.75

41.625

44.875

142.375

150

X1  X 2

1.875

2.375

3.25

7.625

S

5.705

5.311

5.73

5.147

6.232

7.356

17.614

17.443

CV

9.29

8.39

14.55

12.32

14.97

16.39

12.37

11.62

t

6.355

3.987

5.814

9.804

Legend:
TI – initial test
TF – final test
CF - cervical flexion
DF - dorsal flexion
LF - lumbar flexion
CMF - cumulated flexion
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Graphic no.1. Average values of the results of the initial and final tests
using the goniometric method for assessing spinal flexion

INTERPRETATION OF THE RESULTS
Example – Comparative interpretation of the initial and final results –
flexion

Table no.2. Results of the initial and final tests using the goniometric
method for assessing spinal flexion
Test/
No.

X

X1  X 2

CF

DF

LF

CMF

TI

TF

TI

TF

TI

TF

TI

TF

61.375

63.25

39.375

41.75

41.625

44.875

142.375

150

1.875

2.375

3.25

7.625

S

5.705

5.311

5.73

5.147

6.232

7.356

17.614

17.443

CV

9.29

8.39

14.55

12.32

14.97

16.39

12.37

11.62

t
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6.355

3.987

5.814

9.804
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Legend:
TI – initial test
TF – final test
CF - cervical flexion
DF - dorsal flexion
LF - lumbar flexion
CMF - cumulated flexion

Example – Comparative interpretation of the results achieved during
the initial and the final tests
After the cervical flexion test we ca notice that:


the difference between the averages is of 1,875o ;



the coefficients of variation CV1 = 9,29 < 10 and CV2 = 8,39 < 10
indicate a good homogeneity of the results;



for f = 7, the statistic indicator t = 6,355 > table t = 5,405, for p =
0,001, indicates a significant difference between the averages 99,99%.

After the dorsal flexion test we can notice that:


the difference between the averages is of 2,375o ;



the coefficients of variation CV1 = 14,55 > 10 and CV2 = 12,32 > 10
indicate a relative homogeneity of the results;



for f = 7, the statistic indicator t = 3,987 > table t = 3,499 for p =
0,01, indicates a significant difference between the averages - 99%.

After the lumbar flexion test we can notice that:


the difference between the averages is of 3,25o ;



the coefficients of variation CV1 = 14,970 > 10 and CV2 = 16,39o >
10 indicate a relative homogeneity of the results;



for f = 7 the statistic indicator t = 5,814 > table t = 5,405 for p =
0,001, indicates a significant difference between the averages 99,99%.

After the cumulated flexion test we can notice that:


the difference between the averages is of 7,625o ;



the coefficients of variation CV1 = 12,37 > 10 and CV2 = 11,62 > 10
indicate a relative homogeneity of the results;
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for f = 7 the statistic indicator t = 9,804 > table t = 5,405 for p =
0,001, indicates a significant difference between the averages 99,99%.

Table no.3. Summarization of the “t” test results and the corresponding
significance

Test/
Indicator
statistic
t
Test/
Indicator
statistic
t
Test/
Indicator
statistic
t
Test/
Indicator
statistic
t

Cervical Flexion

Dorsal
Flexion

Lumbar Flexion

Cummulated
Flexion

6.355/

3.987/

5.814/

9.804/

99.99%

99%

99.99%

99.99%

Cervical Extension

Dorsal
Extension

Lumbar Extension

Cummulated
Extension

11.014/

8.881/

3.637/

11.399/

99.99%

99.99%

99%

99.99%

Cervical Inclination

Dorsal
Inclination

Lumbar Inclination

Cummulated
Inclination

1.722/

6.804/

4.095/

6.197/

INSIGNIFICANT

99.99%

99%

99.99%

Cervical Rotation

Dorsal
Rotation

Lumbar Rotation

Cummulated
Rotation

4.689/

3.989/

1.655/

4.872/

99.95%

99%

INSIGNIFICANT

99%

We can notice that, out of the 16 “t” tests carried out, 2 are insignificant, 5
have 99% significance, 1 test has 99.95% significance and 8 tests have 99.99%
significance.
We also notice that all the tests involving spinal extension are significant
for the field of bodily activity and that the test involving dorsal flexion of the spine,
which is the most affected by dorsal kyphosis, is significant in proportion of 99%.
In conclusion, we can notice that out of the 16 tests carried out, 14 have
statistic significance over the threshold of 0.05, meaning that the results achieved
are not accidental, the experimental data is influenced by a systematic factor, the
null hypothesis being rejected and the research hypothesis being accepted.

CONCLUSIONS
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Out of the 16 tests carried out, only two tests are insignificant for
the field of bodily activity, and these are the cervical inclination
and the lumbar rotation tests.
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–

The first one is a parameter which is manifested naturally at
large range of motion, being mainly affected in case of partial
physical deficiencies which involve the neck.

–

The second parameter is only slightly influenced due to the
structure of the spine, the average value suggested by the
specialists being of about 50.



The tests which define the saggital plane, in which the dorsal
kyphoses is manifested, are all significant, 6 on the thrashold of
0.001 and 2 on the thrashold of 0.01, fact which shows that the
recovery programme was efficient.



All in all, we can notice obvious improvement of the spinal
mobility, on all its planes, although the main directions of action of
the recovery programme were in the saggital plane.

BIBLIOGRAPHY
1

Cordun, M., 1999, Kinetologia medicală, Edit. AXA, Bucureşti;

2

Koury, J.M., 1996, Aquatic therapy programming, Edit. Human
Kinetics, USA;

3

Sbenghe, T., 1999, Bazele teoretice şi practice ale kinetoterapiei, Edit.
Medicală, Bucureşti;

4

Sbenghe, T., 1981, Kinetologia profilactică, terapeutică şi de
recuperare, Edit. Medicală, Bucureşti;

5

Plas, F., Hagron, E., 2001, Kinetoterapia activă-exerciţii terapeutice,
Edit. Polirom, Iaşi;

309

Book of proceedings 2013

STUDY REGARDING THE FIRST FORMS OF
ORGANIZATION OF FOOTBALL ACTIVITY IN
THE CITY OF BACAU
Gheorghe Balint
Faculty of Movement, Sports and Health Sciences
"Vasile Alecsandri" University of Bacău
Gheorghe Balint

Abstract: This paper represents a modest start for an approach of the Bacau sports
history, and bringing back into the light.
The research consisted in studying the local newspapers archive, city hall, prefect's
office and Bacau County archives that I consulted trying to follow the data referring
to the football phenomenon, writing index cards, and when possible, making
photocopies, with the permission of the State Archives, the Bacau chapter.

INTRODUCTION
The history of a football team looks sometimes like the history of a city. The
people who studied the sports archives cannot ignore the living reality, because
"the history of Physical Education and Sports is a part of the history of culture and
civilization". The sociologists all around the world speak also, from different
points of view, about the relation between sports and society.
This paper represents a modest start for an approach of the Bacau sports
history, and bringing back into the light.

HYPOTHESES:
1. The first hypothesis refers to the fact that our field (Physical Education)
must be well grounded in theory, which must start with knowing the
history of sportive manifestations in a certain region, in our case the
current setting of Bacau.
2. The second hypothesis takes football into consideration as a social
phenomenon, reflected as such in the media, thus the information found
in the newspapers of the time represents the best way to see how
football was perceived by the people at certain point in time.
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RESEARCH METHODS:
I used the historical method, through the study of the existent materials.
First, I studied the materials found in the Bacau County public libraries; after
seeing that the information is poor, I had to turn my research towards institutions
that are specialized in preserving information.
Thus, I have studied the local newspapers archive, city hall, prefect's office
and Bacau County archives that I consulted trying to follow the data referring to
the football phenomenon, writing index cards, and when possible, making
photocopies, with the permission of the State Archives, the Bacau chapter.
The first forms of organization of football activity in the city of Bacau
Around 1930, Bacau had approximately 30 000 inhabitants, about 5000
buildings, and over 100 industrial and commercial enterprises. Regarding sports,
we have very few certain data, but the beginning of the modernization and
development of the city created nevertheless the premise for "the first worker
sports groups tied to the activity of the professional and political organizations
(workers' clubs, socialist circles)" (N. Postolache, "Din istoria mişcării sportive
muncitoreşti şi de masă", p.13).
According to author N. Postolache, in 1922, in Bacau there were two groups
named C.S. Triumf and Val-Vârtej, in the same year in which at Petrosani was
being founded the team named today "Jiul", and the CS Chinezul Timisoara was
winning the national football championship by crushing in the finals with 5-1 the
Victoria Cluj (Nicolae Postolache „Istoria Sportului românesc în date”, p. 128).
In the book "Bacăul din trecut şi de astăzi", pages 96-99, Gr. Grigorovici
writes that: "In January 1928, at the initiative of a railroad men group, the CFR
Cultural Sportive Association, the Bacau chapter is founded, aiming to spread
the physical and intellectual culture, and in the summer the group was affiliated to
the general Cultural Sportive Association, managing to participate in competitions
under the name of the CFR Excelsior Bacău Society.
The athletes were meeting in the afternoons in the sportive park near the
Oituz barrier, to train in several disciplines: gymnastics, boxing, tennis, and ball
games; in 1931 the football sports section is founded, lead by the stationmaster himself, and around it began to gather a large crowd of enthusiasts.
But the most important Bacau sports group in the interbellum was founded
on April 15, 1931, and it was called the "Stadiul Băcăuan" Sportive
Association, inside which a football team emerged that in a short time would
become the most valuable football team in the Bacau-Roman-Piatra NeamtFocsani area.
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A first success for the Bacau football movement! The locals gained
courage, challenging even "Victoria", the champion of Iasi, a city with an older
athletic tradition, during the Moldova derby.
On August 14, 1932 there is another derby, with the champion of
Bucovine: The "Stadiul Bacăuan" loses after a great battle to the superior
technique of the "Macaby Cernauti" players, who were influenced by the
Central Europe football, and had a more vigorous training.
This match is described in the newspaper "Bacaul", on August 15, 1932
(see fig. 1) as follows:
"The Cernauti players dominated the game from the start. The
ball is constantly pushed towards the 'Stadiul Bacauan' goal.
After a few minutes, Pfefer, after a pass from Ekcstein, manages
to score. The game moves on rapidly. The 'Macaby' shows its
superiority."

Fig.1. The newspaper "Bacăul" – 15th of August, 1932

On October 1, 1932, as commendation for its sportive work, the Romanian
Federation of Association Football, with its headquarters in Bucharest, allows
Bacau to organize a chapter here. In this part of the country is now formed the
BACAU DISTRICT, with Bacau city as its capital, comprising back then the areas of
Bacau, Neamt, and Roman, and it was part of the "Eastern League" (see fig. 2).
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Fig.2. RFAF Official Letter Eastern League - March 15, 1933
Lieutenant Corneliu Ghermănescu was appointed the General
Secretary of the district; on March 15, 1933, with the help of Professor
Gheorghiu, the President of Bacau District, he requests in a letter to the Mayor of
Bacau (file 73/1933, Bacau City Hall) the "leasing" of a land "to be used
exclusively for athletic purposes", the solicited leasing term being of 9 (nine)
years.
This request was analyzed by the head of the Technical Service at the
Mayor's Office, who on March 17, 1933, in the Official Letter no. 245 is addressing
the Mayor, attaching "the portion of the city plan, in which the requested land
was marked with red". (see fig. 3)
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Fig.3. Official letter 245 of March 17, 1933

The Bacau high-schools also organized football competitions during
which the students fought for City supremacy. Such a moment is very lively
commented on May 25, 1933, in the newspaper "Bacaul" (fig. 4).
At that date there was an encounter between the team of the "Normal
School" and the "Ferdinand High-school" team. Here is how of the sports
column writer, who signed with the initial C., described it:
"Sunday, May 11, on the beautiful arena of the local Normal School
there was an interesting football match between the Ferdinand I high-school
team, and the Normal school team."
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Fig.4. Sports column, the newspaper "Bacăul" – 25th of May, 1932

Because of financial difficulties, on September 7, 1933 the football team
"Stadiul Băcăuan" is forced to fuse with the "Royal Sportive Association", a much
richer group seeking athletic talents, a fact described by the "Bacaul", in its "Sports
Column", on September 5, 1933. (see fig. 5).
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Fig.5. "The Sports Column", September 5, 1933

Although from the article in the newspaper we can understand that a new
stadium is to be built, I found nevertheless in the Bacau City Hall archives a
request from the president of the sports society "Stadiul Principele Mihai" Colonel Constantinescu to the Mayor (see fig. 6).
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Fig.6. The letter of Col. Constantinescu
In this request, recorded as no. 17 of February 23, 1935, we can read this:
"The building and the maintenance of the stadium, completing the
installations, and procuring the materials that are necessary for the activities of the
sportive sections, all need large expenses, and as our Society does not possess any
incomes, we would like to ask you to generously agree to a subvention for the year of
1935-1936, of 60 000 lei."
And thus "an admirable stadium is built on Victoria Boulevard, possessing
all the modern sports equipment". Today we can only wonder how that stadium of
the "Stadiul Bacauan" team looked like, being "the most complete stadium in
Moldavia", as described by a chronicler of the time.
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But a long, painful break will come: soon the war will start, and there won't
be any time left for sports.

CONCLUSIONS
After analyzing the materials presented in this paper, the following
conclusions can be drawn:


the first forms of organization of football activity in the city of
Bacau are initiated by bourgeois groups, generally lead by military
men;



we can say that the mayor's office supported with funds or with
land the organization of football activities, being stimulated by the
prefect's office, from where the royal orders were generally
transmitted;



I would like to say that people such as lt. Ghermănescu and col.
Constantinescu, who were top representatives for the organization
of Bacau football activity, are being forgotten today, a fact that I
believe to be unjust;



many of the Bacau sportive clubs they created and were
"dismembered" by others should bear the names of their founders,
and not the names of the people who worked within the communist
sports, or have spent an insignificant amount of time in sports.
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Abstract: The roots of the idea of Olympic education can be seen even in the
opinion of Baron Pierre de Coubertin. The motive for the renewal of the Olympic
idea is found in the fact that the ancient Greek society paid a lot of attention to
education and youth in every way. The International Olympic Committee founded a
special committee that deals with Olympic education focused in two directions: the
study of Olympism (academic world) and teaching through Olympism (children,
athletes and adoloscents). In Serbia, the school system has had a 35 years long
tradition of competiting, which has been conducted under the name of "Olympic
Students Sport Games Republic of Serbia". In order to promote the Olympic values
Serbia is organizing the competitions encouraged by the Olympic idea. Faculties
where sports science is taught, included the subject of Olympic education, with the
view of young teachers and researchers spreading the idea of Olympism.
Keywords: Olympism, Education, Serbia

INTRODUCTION
The modern Olympic Games and Olympism as a global movement abide by
the principles of The Festivities in Olympia (The Ancient Olympic Games).
However, modern times using all the new technology (training, pharmacological,
communication etc.) solves the existing and at the same time brings new issues.
The fundamental Olympic principles tend to be forgotten in attempt to reach new
records, at any cost, leading to dehumanization of sport. The wellknown Olympic
principle - It is important to participate and not to win has been abused so many
times, therefore it should be applied, not just quoted invain. For these very
reasons it is important for all people, not just children and youth to acquire basic
knowledge of The Olympic Games, and the Olympic movement on the whole and
to accept fundamental principles of the Olympism and behave accordingly.
Educational role of The Ancient Olympic Games was pointed out by Bishop
Nikolaj Velimirović in his work Body rehabilitation: “The Olympic Games meant
the most glorious festival of body and according to those festivals the Greek
counted their time. All the cultural life of Greek people focused on these Games.
The memory of the Games passed and their heroes inspired the youth, while the
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preparation for the victory at the forthcoming Games fulfiled the major part of
their upbringing. To develop a healthy body and healthy spirit within such a body
1
was the goal of upbringing in Sparta as wel as in Athens” .
Due to the intensive development of political, economic, social, cultural and
other factors, The Olympic Games today have become one of the most significant
events related to contemporary sport and physical education as well as the
important factor in the development of every society. International Olympic
Committee (IOC) strives to stimulate sport development. It cooperates with other
sport organisations with the view of putting sport at service of humankind. The
IOC carries out the principles of Olympism in compliance with The Olympic
charter through a large number of its commissions and projects.

HISTORICAL DEVELOPMENT
The roots of the Olympic eduction ideas can be traced back in the thoughts
of Baron Pierre de Coubertain. He thought of himself as a padagogue. His motive
for renewal the Olympic ideas, he found in the fact that ancient Greek society
2
devoted significant attention to all aspects of education of their youth. Agonistic
approach and gymnastics brought about the ideal of kalokagathia, i.e. the harmony
of well-developed body and spiritual wealth, and with realisation of that ideal
robust and bodily strong people of healthy spirit was created. Pierre de
Coubertain believed that sport should be a part of education of each young
individual, in the very same way as science, literature and art. His goal was to offer
harmonized education regarding both, body and spirit, as ancient Greeks used to
have. The Olympic Games enabled that Coubertain’s educational ideas become
visible throught out the world and reach the goal. The organisation of modern
Olympic Games enabled that such an idea became long-lasting and indipedent
over the years. The Olympic movement today still supports Coubertain’s
principles because educatio through Olympism is therefore universal and
fundimental based on essential human values.

THE OLYMPIC EDUCATION IN THE WORLD
Having in mind the fact that over the times, the Olympic movement has
faced more and more aberration from the essential Olympic ideals during the last
hundred years of modern Olympic Games, at the celebration of the 100th
anniversary of the modern Olympic movement as well as the decission of renewal

1

Bishop N. Velimirović (2000). p.52.

2

Ancient Greek consider agonistic to compete in all fields.
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of the Olympic Games, the resolution was made to devote more attention to the
education and upbringing in the Olympic spirit.
The idea of return to forgotten Olympic ideals and values came from
Greece. The President of the Greek Olympic Committee, Antonio Zikas, developed
the idea of the Olympic education upbringing at the conference of EOC in Athens,
in November 1995. At the celebration of the 100th anniversary of the modern
Olympic Games held at Panathenaikon stadium, April 6, 1996, he said:
“The Olympic Games held every four years are recognised throughout the
world and make the vision of peaceful coexistance among all the people of the
world close to us. Therefore, let us devote the next century of the Games, to
children and their education about Olympism and sport. Let us introduce the laws
which will enable the important messages of the Olympism and true sport be
thought at the preschool level, if possible, and received by children around the
world. Let us, at the dawn of new century, from this ground, send the most cordial
3
greetings full of love to children, the stars of the world .”
The planning of international initiative for the Olympic education started in
1996, at the First Preliminary World Conference held at the place of the
International Olympic Academy in ancient Olympia. During two following
conferences (the one in Nausea and the other in Kalavrita) held in 1997 and 1998
respectively, the educators and pedagogues of the Olympism and sport made the
following statements regarding the Olympic education:
We believe that integration of the Olympic ideals into the educational
system presents an effective pedagogical method which will be gladly
accepted by young participants.
We feel that the Olympic education is an important part of world
education and encourages the wish of all the people to make it a part of
peaceful world.
We understand that the Olympic education is an integral part of general
education, which meets the demands of school system through potential
incorporated in sport, in accordance to values of the Olympism and
humanism.
The Olympic Games, physical activity and sport, when harmonised with
the basis of Olympism philosophy, are integral, not the sole element of the
Olympic education4.
The activities of the Olympic education programme tend to:

3

Binder, D. (2000). p.32.

4

Binder, D. (2000). p. 34.
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Enrich human personality through physical activity and sport which are
connected with culture. It is hoped that this activity will be lifelong one.
Develop solidarity, tolerance and mutual respect which are connected
with fair-play.
Inspire peace, mutual understanding, respect for cultural diversity,
enviroment protection, and essential human values with regard to
regional and national needs.
Encourage aspiration towards the highest achievements in line with the
fundamental Olympic ideals.
Develop the appreciation for human civilisation continuity and through
research of the ancient as well as modern Olympic history.
These basic goals stimulate development of physical education curriculum,
health and life skills within most of educational systems in the world. The process
of international evaluation preceeded release of chosen material confirming that
the above mentioned activities will be useful in the classrooms on the all
continents of the world.
Since late 1990s many people from all over the world including IOC,
5
UNESCO, FOSE , helped the beginning of introducing philosophy of the Olympism
into schools. The project started in Greece with publisheng of the first manual and
continued inn other countries in the world. FOSE are aware of the fact that it is
impossible that one manual could fulfil the needs of all the schools in the world
which belong to different educational systems as well as different cultures. A long
term strategic plan has been made in order to carry out this idea throughout the
21st century. FOSE together with its assosiates believe that there are people
everywhere in the world wishing to help next generation make significant changes
in their lifestyle. These people feel the need to learn and at the same time to teach
6
“how to leave peacefully together” . FOSE believes that stimulative educational
activities can help children develop good personality.
The success of the project depends on teachers’ engagement, imagination
and sensibility, as well as on application of materials developed to encourage
children to participate in the programme.
The material is designed to offer important information on the history of
the Olympic Games as wel as strategy to create blend of social values, the Olympic
spirit, with innate gifts children have, enabling them to grow up with the feeling of
selfrespect and integrity. This material also includes stories and anecdotes from

5

FOSE – Foundation of Olympic and Sport Education

6

Statement of Antonio Zikas. Binder, p.33.
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all over the world. In the attempt to reach all the children worldwide, the pilot
materials sent to every continent received significant response and terrific
suggestions.
FOSE expects cooperation with the ministries of education from different
parts of the world in order to ensure high quality translation of this international
teacher’s manual which is orinally published in English. The guidelines will be
provided for those organisations wishing to translate this book for the purpose of
schools in their countries.
The Olympic education within MOC
There is a special Committee within MOC, engaged in the Olympic
education which includes two directions: research on the Olympism (academic
world) and education through the Olympism (children, adolescents and athletes).
Academic programmes
Youth programmes
The Olympic Studies Centre (OSC), founded by MOC and situated in the
Olympic Museum in Lausanne, is one of the largest centres dedicated to
preservation of memory and spreading the idea of the Olympic movement as well
as research coordination and improvement, teaching and publishing relevant
materials. This centre offers information in written, visual and audio form. The
purpose of OSC is to make the collections of the Olympic heritage (that are taken
care of within 5 out of its 7 sectors) available to public.
The written documents and audiovisuals are comptence of the following
sectors:
The historic archives of MOC
Library
Information centre
Images and sounds
Departement of photography
Besides, the purpose of the OSC is to promote the research regarding the
Olympism through:
Programme grants
Documents for on-line research
Also, the Centre encourages a variety of academic activities related to the
Olympism:
Conferences and symposiums
Different cooperation programmes
Looking for ways to develop and enable contacts and exchange between
researchers and institutions studying the Olympism.
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The Olympic Museum has special space devoted to its young vistors. There
are special programmes meant to encourage discovering the Olympism and the
Games designed to fulfil expectations of children, adolescents, school groups
etc.The programmes include educational thematic visits to permanent exhibitions
as well as to temporary ones, educational materials etc.
The Olympic Values
The Olympic values represent the basis of the Olympic movement. They are
incorporated in every action and decision and the viability of these values have
played an important role for long-lasting success of the Olympic movement. Three
basic values of the Olympic movement are excellence, friendship and respect.
Excellence means to do one’s best in chosen profession. It does not refer
only to achieving victory, but to participation and improvement in order to reach
personal goals in everyday life by putting into work together strong body, mind
and will.
Friendship encourages the view that sport is the means of mutual
understanding among individuals and people from all over the world. The
Olympic Games inspire people to make an effort to overcome political, economic,
gender-related, racial or religious differences and establish friendship despite
these diversities.
Respect includes: self-respect, respect for someone’s body, complying to
the rules and regulations, respect for sport and environment. When related to
sport, respect implies fair-play and struggle against using drugs and any form of
unethical behavior.
These values appear within six primary fields of interest of the Olympic
movement:
Sport for all
Development through sport
Education through sport
Women and sport
Achieving peace through sport
Sport and environment
The Olympic upbringing and education in Serbia
Though the Olympic spirit was cherished within the previously mentioned
system of sport competitions, the basic aims were not fully achieved. After the
initiative originated in Greece in 1996, considering conclusions made at three
expert conferences regarding the aims, dynamic as well as the means of
introduction of the Olympic upbringing and education into schools, certain
changes have happened regarding the system of sport events in our country.
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The support of Yugoslav Olympic Committee is given through the
resolutions made in February 1997 which refer to continuation of organizing the
Olympic sport games of school youth of Serbia together with starting the initiative
for organizing the Sport games of the Balkan countries students.
Some parts of new programme were partially realized through the
previously established system of sport competitions. The experiences acquired
can help in further realization of the programme and also in participating in the
world Olympic movement. The Association of School Sport and the Olympic
Upbringing had to cooperate with the Yugoslav Olympic Committee regarding the
realization of the Olympic upbringing programme. The above mentioned
Association also had to establish connection with UNESCO’s
Department for School Sport Development and the
International Associatio for School Sport.
The Olympic sport games of school youth of the
Republic of Serbia
School competitions bring joy due to the
participation itself and besides that encourage students to
practice systematically. These competitions also contribute
to establishing closeness and friendship among young
people and developing fair-play relation. School
competitions have an important role in upbringing and
education of children and young people. The figure 1 shows
the sport booklet.

Fig.1 the Sport
booklet

The Olympic sport games of school youth are the lasting system of sport
competitions with participation of schoolchildren at the primary and secondary
school level competing in 12 events:
1. Swimmimng

7. Handball

2. Shooting

8. Futsal

3. Table tennis

9. Rhythmic gymnastics

4. Gymnastics

10. Skiing

5. Volleyball

11. Athletics

6. Basketball

12. Spring cross-country

The Olympic sport games of school youth of Serbia are organized every four
years. So far there have been School Olympic Games as follows:
I Kragujevac (1980)
II Kruševac (1984)
III Belgrade (1988)
IV Arandjelovac (1992)
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V the games were not organized
VI Zrenjanin (2000)
VII Zaječar (2004)
VIII Niš (2008)
IX Sremska Mitrovica (2012)

The figure 2 shows the poster for the 7th School
Olympic Games in Serbia, held in Zaječar in 2004. The
logo of The Association of of School Sport and the
Olympic Upbringing of Serbia can be seen in the upper
left-hand corner of the poster.
The Winter Olympic Games for Schoolchildren
were always organized on Kopaonik with the exception of
those in 1992 when the games were organized on
Brezovica.
The competitions are organized and managed by
the Association of of School Sport and the Olympic
Fig.2 The poster of the
Upbringing of Serbia. It designs and realizes school sport
Games in Zaječar
development programmes, cherishes and respects sport
spirit and morals and spreads the ideas and spirit of the
Olympism. Teachers of physical education, who are together with their students
directly included in the system of competitions, play a significant role in carrying
out the programmes of the Association. The number of (student) participants at
all levels during one school year goes up to 350,000.
The following Commissions are formed within the Association:
Competition Commission
Disciplinary Commission
Information Commission
Marketing and Advertising Commission
The system of competitions is devided into 5 levels:
School level (the competition among the classes within a school)
Municipality level
District or town or city level, (Fig.3)
Regional level (Fig.4)
State level
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Fig. 3 The Certificate of City
Competition

Fig. 4 The Certificate of Regional
Competition

There are general and specific provisions included in the Book of Rules for
School Competition Organization. All full time students (boys and girls) of primary
and secondary schools are allowed to participate in competitions (Fig.5).
Depending on the sport event, participants can be devided into 2 to 5 age groups.
The Association Administrative Board decides on the calendar of sport events in
September for the current academic year and the schedule has to be carried out.
This system of school competitions (through all the levels) comprises of various
independently conducted sport competitions, in line with the established calendar
for the given academic year.

Fig. 5 The photo taken at the World School Volleyball Championship, 2011/12
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Schools themselves set the dates for the first level of competitions
considering the established calendar of events, at least a week prior to the
municipality level events.
The places of events at the higher level competitions (districts/
town/city/regional) are precisely appointed in advance.
The Book of Rules for School Competition Organization defines the
following:
the way of entering the competition
health care of participants
participants’ clothes and footwear
competition organizers’ duties
duties of judges/referees/umpires and delegates
the procedures regarding disputes and complaints
competition funding
information on competitions.
There are sets of competition rules for all the sports.
The programme named ″Little Olympic Games″ consists of various
activities for students of primary school junior years:
fun playground activities meant for the first-graders,
skill-oriented playground activities for the second-graders,
advanced skill-oriented playground for the third/fourth-graders.
Compulsory programmes are defined for each item of equipmemt in
gymnatsics competitions for boys and girls respectively, as well as the rules for
grading their performance.
The Association has also established the Rules for awarding schools, teams
and individuals for achievements accomplished in the competitions at the Olympic
sport games of school youth in Serbia.
The above mentioned organization and system of school competitions
provide incentive to develop massive sport participation among schoolchildren,
creating possibility for them to express their individual and team potentials.
Unfortunately, besides the fact that teachers of physical education and
other people involved in the organization of these competitions put tremendous
effort and enthusiasm, school sport does not receive the necessary attention of the
society, causing participants and organizers to face significant problems at all
competition levels. This fact is reflected in negative quantitative outcomes of the
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research in the secondary school final year students in Serbia carried out in
2005.
The results of the research demonstrated that the senior students of
secondary schools had lacked up to a high degree knowledge on the Olympic sport
games of school youth in Serbia. It could be assumed that such a situation was the
consequence of inadequate approach, stessing out the need that theoretical
approach should become a part of psycical education curriculum, as well as
necessity to scale up the number of lessons per week and/or introduce the subject
the Olympic upbringing and education, which has already been done in many
countries due to the initiative and support of MOC and FOSE.

MINI OLYMPIC GAMES AT THE FACULTY OF SPORT
MANAGEMENT
The aim of this event was to support the idea of school sport development
and devotion to sport spirit and moral through sport competitions with the view
of extending the Olympic ideas and the spirit of Olympism. Such an event
stimulates massive participation in sport enabling possibility to express
individual and team potentials of young sport contestants. Besides the fact that
these events bring together young people, they also encourage systematic
exercise, fair-play relations, and have important educational role.
Mini Olympic Games were organized in 2004 and 2008 inspired by the
summer Olympic Games held in Athens and Beijing respectively. Mini Olympic
Games of 2008 included the press conference at which the importance of
spreading the Olympiuc Games was highlighted. The programme of the sport
events at the same Games held on Ada Ciganlija made an attempt to connect the
ancient and modern times.The athletic events carried out in the manner the
ancient athletes used to compete brought the memory of the past, while the
football, basketball tournaments as well as rowing races symbolised the modern
Olympic Games.

CONCLUSION
The length of 28 centuries that have passed since the first Olympic Games
in the ancient Greece impose an obligation to cherish them expressing dully
respect for all those people and individuals who started and make them thrive.
That poses necessity for comprehensive consideration of their further

1

Šiljak, V. (2005), p. 446.
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development through Olympic upbringing and education. The Faculties teaching
sport science have already introduced the subject of the Olympic education into
their curriculum, hoping that future pedagogues and researchers will spread the
idea of Olympism.
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Abstract This paper tries to make a short presentation of the development of the
inclusion process, of the principles and recommendations from various
international organizations and authorities regarding the optimal and effective
inclusion of special needs children.
It also tries to highlight the role and importance of the government in supporting
the proper legislation for the inclusion process.

INTRODUCTION
This presentation should start by establishing certain historical and
chronological points of reference regarding the inclusive education. Thus, the
motto "Education For All: Meeting Basic Learning Needs" represents the point
of reference that forms the base for this process. The terms on which the inclusion
process is based must be defined:
Education - "is the process of learning, based on the extraordinary plasticity
of the human higher nervous activity, on the conditioning processes for adapting the
experience (information) storing processes, on the organization of behaviors useful
for the adaptation through sorting, transfer and generalization, imitation
(spontaneous and voluntary), on the contamination, but especially the
rationalization of the social, moral, ideological values, and on the relationship that
the individual has with them" (Dicţionarul de psihologie/The Dictionary of
Psychology, coord. Şchiopu, U., 1997);
Integration - "school is not just an instruction and education environment,
but is also a form of social integration" (Păun, E., 1999, as cited in Vrăjmaş, T.,
2001).
Inclusion - ..."action toward the extension of the purpose and role of regular
school, transforming it in order to meet a larger diversity of children," according to
Vrăjmaş, T., 2001.
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Inclusive education - "is a continuing process of improving schooling,
aiming to use the existing resources, especially the human resources, to support
the participation in the education process of all the children in a community,"
according to UNICEF, 1999.
Integrated education - "tries to develop in those children certain physical
and psychological abilities that would bring them closer to normal children"
(Verza, E., 1988, as cited in Vrăjmaş, T., 2001).
Special education - "refers to the adaptation of the education process, as
well as to the specific intervention (rehabilitation/ recovery) for those who are
not achieving, or are not likely to achieve through ordinary educational
provisions, the level of educational, social and other attainments appropriate to
their age" (UNESCO, 1983, as cited in Vrăjmaş, T., 2001).
Analyzing from a historical perspective the society's attitude toward special
needs children until the seventies, Deschamps et al., 1981, as cited in Vrăjmaş, T.,
2001, described it as follows:


extermination;



segregation;



granting a reduced citizenship;

 granting equal rights.
1. The first preoccupations in regards to the education of special needs
children appeared during the Renaissance age (the concept of "tabula
rasa").
2. The pioneer of the actual experiments of specialized education is
considered to be Itard, the one who tried to humanize the feral child
discovered in Aveyron, France (1799). The teaching - learning
techniques elaborated by Itard were developed more by Seguin, whose
activity has substantially influenced the progress of the treatment of
special needs persons.
3. After the nineteen-seventies, the activity of the special needs
organizations and associations has intensified, aiming to earn the
granting of equal rights (the resolutions of the 1971 UN General
Assembly - the "Declaration on the Rights of Mentally Retarded
Persons," and of 1975 - the "Declaration on the Rights of Disabled
Persons," serve as proof).
4. The following period corresponds to the elaboration and promotion of
the normalization principle, initiated by the Dane Mikkelson, the
Swedes Nirje and Grunewald, and the American Wolfensberger.
5. In the nineteen-nineties, a new intervention strategy arose, the inclusive
education, which was considered as a part of the paradigm, "Education
for All in the year 2000" that was initiated during the World
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Conference "Education For All: Meeting Basic Learning Needs," where
Ministries of Education from around the world met in Jomtiem,
Thailand, in 1990.
The problem of exclusion from education was a theme included in the
political agenda of many countries. Thus, the focus was on the following
categories:


Children who are already within the education system, but for
some reason, do not have satisfying results;



Children who do not go to school, but they could do it, if the school
would be more flexible regarding their needs;



A relatively small number of children with more serious
disabilities, who need also some form of supplementary support.

The orientation toward inclusive education represents one of the main
ideas of the Salamanca Declaration, in regards to the special education needs
principles, policies, and practices, elaborated by 92 governments and 27
international organizations.
International documents regarding the integrated/inclusive education as
recognition of the human and child's rights highlight the following aspects:
The World Programme of Action Concerning Disabled Persons (the
1982 UN General Assembly Resolution), having as motto "The education of
disabled persons must be done within the regular school system," asserts that the
basic requirements for schooling must be based on:


individualization of teaching;



local accessibility;



comprehensiveness (the education must be accessible to all, no
matter the age and disability);



offering a large palette of actions (education programs).

The principles chosen by the UN Committee to found the children's rights
were:


nondiscrimination;



the child's best interests;



ensuring the children's survival and development;



expression of the children's opinion (by participating in the
decision-making that concerns their own lives).

The European Community (Union), 1990, focuses on the:
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distribution of necessary resources;



existence of adequate assessment services;



adaptation of the existing education regulations, aiming to
eliminate the structural obstacles in front of integration.

The World Conference, "Education For All: Meeting Basic Learning
Needs," where Ministries of Education from around the world met in
Jomtiem, Thailand, in 1990, makes the following recommendations:


the inherent right of a child to a complete cycle of primary
education;



child-centered activities, in which the individual differences are
considered a challenge, not an obstacle;



training the teachers for this;



recognizing the individual educational needs;



inter-sectoral, integrated, and holistic approach on education.

Also, at the 1992 Council of Europe, its members assert the following
directions:


all children with disabilities, no matter their nature, have the right
to an adequate education, in a good environment that would suit
their or their families' needs and wishes;



satisfying certain demands/conditions (support, counseling,
rehabilitation services, adapted equipment and techniques)
necessary for equalizing the chances;



the special schools must meet, among other conditions, the ones
for organizing them as resource centers for regular schools, being
linked to them, aiming to increase cooperation.

The 1993 UN General Assembly - the education authorities are
responsible for the education of the persons with disabilities within integrated
contexts;
The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs
Education (1994) - says that regular schools with inclusive orientation are: "the
most effective means of combating discriminatory attitudes, creating
welcoming communities, building an inclusive society and achieving
education for all; more over, they provide an effective education to the
majority of children and improve the efficiency and ultimately the costeffectiveness of the entire education system" (according to a document edited
and published by UNICEF, 1999).
Recommendations:


each child has the fundamental right to education and must be
given the chance to reach and maintain an acceptable level of
education;
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each child has unique learning particularities, interests, abilities,
and needs;



the education systems and learning programs must be designed
and applied in such a manner as to take into consideration the
individual particularities and demands;



the children with special educational needs must have access to
regular schools;

The main principle that is retained is that "the differences between people
are normal, the education must adapt to these differences and to the specific
demands that derive from them, rather than forcing the child to adapt to certain
prefabricated assertions regarding the purpose and nature of education."
At the World Summit for Social Development (Copenhagen, 1995), the
Declaration stipulates that the governments should "Ensure equal educational
opportunities at all levels for children, youth and adults with disabilities, in
integrated settings, taking full account of individual differences and situations."
The International Commission on Education for the twenty-first
Century, in 1996, has concluded that "the educational policies must be diverse
enough so that they would not become another cause for social exclusion."
The 1997 Geneva UNICEF Committee has also released the following
conclusions and recommendations:


the negative attitudes in society often lead to abuse and
neglect - promotion of studies, information, and influence
regarding the situation of children with disabilities;



the knowledge regarding support for children with disabilities
is fragmented between different groups of professionals inter-sectoral and inter-professional collaboration, involving
families;



policies based on charitable interventions and less on rights highlighting and promoting the knowledge and abilities related to
the stimulation of and working together with children with
disabilities; treating the child and avoiding the focus on the
disability;



the focus continues to be on the children, on their adaptation
to the system (integrated education), not on changing the
system (inclusive education) - the ongoing promotion and
development of inclusive education, based on the idea of
responding to diversity in schools, and of the need to comprise all
children in the educational act - will lead to an improvement of the
curriculum and of the child-centered methodology;

The World Education Forum (Dakar, 2000) - the Framework for Action
adopted was that of creating "safe, healthy, inclusive and equitably resourced
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educational environments conducive to excellence in learning, with clearly
defined levels of achievement for all."
"The inclusion of children with special needs, from disadvantaged ethnic
minorities and migrant populations, from remote and isolated communities and
from urban slums, and others excluded from education, must be an integral part of
strategies to achieve Universal Primary Education by 2015."
The normalization and integration principle has made possible for the
appearance, at the beginning of the nineties, of the inclusion principle.
The inclusion indicators comprise 3 dimensions of school life:
1. The cultural dimension - the creation of a culture of school must
become a process as important as the one of teaching knowledge and
developing skills.
2. The strategic dimension - placing the inclusive approach right in the
heart of school development.
3. The practical dimension - ensuring a reflection in the classroom
activity of the school's culture and inclusive policies.
Inclusion refers to the fact that anyone, no matter their disabilities or
difficulties they encounter in learning, must be treated as members of society, and
the various special services they need must be provided within the social,
educational, medical, and other services offered to all members of society.
The factors of inclusion of an effective education, according to Popovici,
D.V., 2007, are:


preparing the special needs pupils for their inclusion, through the
participation to a series of group activities together with the
normal children (in kindergartens, sports clubs, community
activities);



the comprehensive and multidisciplinary assessment of the
special needs pupils before sending them to the inclusive school;



counseling the special needs pupils in regards to the advantages
and limitations of educational inclusion;



specifying the exact role and place of the educational inclusion
project for the special needs pupil within the general pedagogical
project of the inclusive school;



knowing the inclusive school principal's position in regards to
the educational inclusion process;



informing the teachers regarding the main methodical and
theoretical aspects of educational inclusion for each case in
particular;
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the way in which the teachers are involved in the educational
inclusion process (their ability to individualize programs and to
elaborate effective personalized educational programs);



cooperation with the interdisciplinary teams ensuring services
of inclusive education for the evaluation of special needs pupils,
and of psycho-pedagogical assistance in elaborating intervention
and rehabilitation programs;



involving the family in the activities of assessing and creating
personalized educational programs for their own child (OT);



informing and preparing the classroom pupils to properly
support and interact with the special needs pupil that is to be
included in that class;



counseling the normal pupils' parents aiming to prevent
reactions of rejection toward the inclusion process;

Organization models of integrated education for pupils with
disabilities - represents various degrees of integration, from partial to total
integration. The most used models, worldwide, are the following:
a.

The model of cooperation between the special school and the
inclusive school

b.

The model based on organizing a special classroom for the special
needs pupils in the inclusive school;

c.

The model based on using separate instruction rooms and resources
in the inclusive school;

d.

The model based on an itinerant teacher, specialized in special needs
children's activities, who works at the regular school;

e.

The common model, based on an itinerant teacher, specialized in
special needs children's activities, who teaches all the special needs
children in a geographical area

The specialized educational program - This program must start from the
general domains and principles regarding child development. This development is
produced from a motor, sensory-motor, cognitive, psycho-emotional, volitionalregulatory, communication, and social standpoint, in the personal autonomy
sector.
The fundamental principles that need respecting when conducting a
personalized educational program are as follows:
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the development must be sequential;



the system changes must take into account the inter-conditioning
between the domains;



individual stages of development;



the development must be from simple to complex;
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the development depends on the innate characteristics and lived
experiences;



the development is produced in stages;



the development is a symmetrical and inseparable combination
between maturing and learning.

According to international experts
intervention, this is accomplished through:

specialized

on



Personalized service plan



Personalized intervention plan (on various fields)

personalized

The implementation of inclusive education in Europe is in various stages of
development. Certain measures have had more success in certain countries, thus
constituting examples of good practices that can be analyzed and implemented,
adapting them to the needs of each country, such good examples being Norway
and Denmark. Thus, the transformation of special schools in resource centers, the
implementation of Individualized Educational Plans, forming a positive attitude in
the parents, and promoting the learning through cooperation, are just a few
successful examples.
The transformation of special schools in resource centers is taking place in
many European countries, trying to reach the following goals:


To offer courses of ongoing professional training for teachers and
other specialists;



To elaborate and disseminate modern materials and working
methods;



To offer support to inclusive schools and to parents of special
needs children;



To offer short-term individualized support to pupils;



To support the young people with disabilities in finding work.

In the countries in which the special education system is well developed,
the special schools are actively involved in the inclusion process, the collaboration
between regular and special schools being a key element in ensuring the success
of inclusion.
Once the form of support is identified, most countries elaborate
Individualized Educational Plans. These have started from the assessment of the
children's needs and the identification of their abilities, in order to provide them
with the best forms of support. Out of the pedagogical practices that have an
increased effectiveness in the inclusion of children, one can mention peer tutoring,
heterogeneous group learning, and cooperation learning.
In Denmark, the integration of special needs children represents one of the
basic principles of education, the organization being as follows:
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integration is done in various social categories, in public or social
schools;



in private schools, created by parents associations with certain
religious or political views.

Certain categories of special needs children with serious disorders and who
cannot integrate in public schools or classrooms are in special rehabilitation and
education programs, in special schools or centers, and their social integration is
done through activities that are best suited to their social relational and
participation potential.
Italy stands out as being one of the countries with the best strategy in
regards to the way in which it approaches inclusion. The local community plays an
important role in supporting all programs of this sort.
The United Kingdom remains one of the most conservative countries in
regards to inclusive school, believing that all special needs children must go to
special needs schools.

CONCLUSIONS
Despite the specific aspects of each country, there are some common
tendencies reflecting the progress in these countries in regards to the
implementation of inclusive education.
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In the countries that have two distinct education systems, inclusive
and special, one can observe a tendency to develop and offer
supplementary education services;



There is progress in regards to the laws supporting inclusive
education;



The parents' involvement in regards to selecting the best education
services for their child;



The transformation of special schools in resource centers is a
continuous process in most countries;



Most countries try to go from a medical model of disability to a
paradigm that would have education in its center;



The continuous training of the teachers in order to be ready to face
the new changes regarding the special needs children's education
process;
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Abstract: The aim of this study was to determine the attitudes of students towards
sport at the university level. Our sample of subjects consisted of 100 students of
both sexes from the University of Banja Luka, aged 19 to 23 (students of the Faculty
of physical education and sport). Attitudes towards sport at the university level
were evaluated with the help of a questionnaire and the Likert scale of evaluation.
We used a 12-variable questionnaire to evaluate: The usefulness of doing sports,
Type of sports activity, Sport organization, Competition activities and Stimulus and
benefits for deserving athletes. We determined the differences in the attitudes in
relation to gender. In order to determine the differences in the attitudes among the
subjects in terms of gender, we used a X2 test and after standardization and
normalization of variables we used a canonical discriminant analysis. On the basis
of result of research we can conclude that the students differ in terms of gender in
their attitudes towards the usefulness of participating in sports activities and in
their attitudes towards different types of sports activities, the organization of sport
activities at the university level and the stimulation and benefits for praiseworthy
athletes.
Key words: students, attitudes toward sport at the university level, discriminant
analysis, differences in attitudes in terms of gender

INTRODUCTION
Although attitudes are manifested in relation to specific issues, they are
general in nature, thus determininghow a person perceives things, how they feel
and their reactions (Krstić, 1988). Therefore, attitudes can be important elements
in explaining or predicting certain phenomena and processes (Stanković,
Popović&Popović, 2009). Moreover, opinions and attitudes are a very important
segment of the motivational sphere within an individual’s character. The aim of
the current research is to determine the students’ attitudes toward sport at the
university level in order to establish some more accurate procedures for the
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optimal planning, implementation and control of sport at the university level, as
well as effective monitoring of its development. This means that based on
students' attitudes towards sport at the university level, we have the ability to
undertake appropriate organizational changes in sports activities at the university
level.

METHOD
Our sample consisted of 100 male and female students of the University of
Banja Luka, aged 19-21 (students ofthe Faculty of Sports and Physical Education).
Attitudes towardssport at the university level were assessed using
aquestionnairebased onLikert scale assessments (Malacko, Pejčić, &Tončev,
(1987), Bankov&Tzonev, (1987), Stanković, Popović&Popović (2009). A
questionnaire with 12 variables evaluating the usefulness of sport was used in the
study: 1.Sport is good for health - SGFH, 2.Sport brings people closer together SBPCT, 3.Sport is good for the affirmation of the personality - SIGFAP, Type of the
sports activity: 4. Students should be engaged only in the sports included in the
program of the Universiade, or OI - USOIU, 5. Students should be engaged in the
sports they are interested in - USINT, Organization of sport: 6.There must be
sports clubs and sports associations at the University - SCSAU, 7. Clubs and
associations must be members of the SSSF - ČSSSF, Competing activities: 8.
Students should represent only their own university at competitions - REPUN, 9.
Students should represent only their own clubs at competitions - REPCL, Stimuli
and benefits for praiseworthy athletes: 10.Praiseworthy athletes - students should
receive special athletic scholarships - SSCHO, 11.Praiseworthy athletes –these
students should have better living and working conditions at college than other
students - PSBLC, 12.Praiseworthy athletes –these students should have certain
privileges in education or for their exams - PSPRI. The obtained data were
analyzed by nonparametric statistics and after the standardization and
normalization of the results of the gender differences in the attitudes, thedata
were calculated using a canonical discriminant analysis.

RESULTS
By applying the above methods in data processing we obtained results that
provided information on whether to accept or rejectthe hypothesis. The results
are presented in a logical sequence as they wereprocessed in the manifest and
latent space. The results of allthe analyses are presented in table from, and
provide insight into the response structure to the existing statements, as well
asinsight into the structural differences in the attitudes of students towards sports
activities at the university level.
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Table 1: Contingency tablefor the item ‘Sport is good for health – SGFH’
Agree
Male students

Mostly agree Not sure

47 (74,6%)

13(20,6%) 3(4,8%)

Female students 33(89,2%)

4(10,8%)

0(,0%)

Table 2:Contingency tablefor the item ‘Sport brings people closer together –
SBPCT’
Agree
Male students

Mostly agree Not sure

40 (63,5%) 21 (33,3%)

2 (3,2%)

Female students 18 (48,6%) 14 (37,8%) 5 (13,5%)

Table 3: Contingency table for the item ‘Sport is good for the affirmation of
personality – SIGFAP’
Agree
Male students

Mostly agree Not sure Mostly disagree

38 (60,3%) 23 (36,5%)

1 (1,6%)

1 (1,6%)

Female students 13 (35,1%) 17 (45,9%) 5 (13,5%)

2 (5,4%)

Chi-Square Test
Value df Sig.

Value Sig.

Pearson Chi-Square 10,07 3 ,01 Cramer's V

,31 ,01

Table 4: Contingency tablefor the item ‘Students should be engaged only in the
sports included in the program of the Universiade, or OI – USOIU’
Agree Mostly agree Not sure Mostly disagree Disagree
Male students

3 (4,8%) 23 (36,5%) 17 (27,0%)

Female students 0 (,0%)

7 (18,9%)

14 (37,8%)

13 (20,6%)

7 (11,1%)

7 (18,9%)

9 (24,3%)

Table 5: Contingency tablefor the item ‘Students should be engaged in the sports
they are interested in – USINT’
Agree
Male students
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Mostly agree Not sure Mostly disagree Disagree

15 (23,8%) 41 (65,1%) 4 (6,3%)

3 (4,8%)

0 (,0%)

Female students 15 (40,5%) 17 (45,9%) 3 (8,1%)

0 (,0%)

2 (5,4%)

Book of proceedings 2013

Table 6: Contingency table for the item ‘There must be sports clubs and sports
associations at the University–SCSAU’
Agree
Male students

Mostly agree Not sure Mostly disagree

43 (68,3%) 15 (23,8%)

4 (6,3%)

1 (1,6%)

Female students 20 (54,1%) 10 (27,0%) 7 (18,9%)

0 (,0%)

Table 7: Contingency tablefor the item ‘Clubs and associations must be members
SSSF-ČSSSF’
Agree
Male students

Mostly agree Not sure Mostly disagree

14 (22,2%) 20 (31,7%) 29 (46,0%)

Female students 9 (24,3%)

8 (21,6%)

18 (48,6%)

0 (,0%)
2 (5,4%)

Table 8: Contingency tablefor the item ‘Students should represent only their own
university at competitions–REPUN’
Agree
Male students

Mostly agree Not sure Mostly disagree Disagree

19 (30,2%) 18 (28,6%) 7 (11,1%)

13 (20,6%)

6 (9,5%)

Female students 10 (27,0%) 15 (40,5%) 4 (10,8%)

6 (16,2%)

2 (5,4%)

Table 9: Contingency tablefor the item ‘Students should represent only their own
clubs at competitions – REPCL’
Agree
Male students

Mostly agree Not sure Mostly disagree Disagree

8 (12,7%) 14 (22,2%) 12 (19,0%)

Female students 6 (16,2%) 18 (48,6%)

4 (10,8%)

15 (23,8%)

14 (22,2%)

5 (13,5%)

4 (10,8%)

Chi-Square Test
Value df Sig.
Pearson Chi-Square

9,20 4 ,05 Cramer's V

Value Sig.
,30 ,05
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Table 10: Contingency tablefor the item ‘Praiseworthy athletes - students should
receive special athletic scholarship – SSCHO’
Agree
Male students

Mostly agree Not sure

33 (52,4%) 26 (41,3%) 4 (6,3%)

Female students 24 (64,9%) 10 (27,0%) 3 (8,1%)

Table 11: Contingency tablefor the item ‘Praiseworthy athletes - students should
have better living and working conditions at college than other
students–PSBLC’
Agree
Male students

Mostly agree Not sure Mostly disagree Disagree

20 (31,7%) 13 (20,6%) 16 (25,4%)

Female students 6 (16,2%)

11 (29,7%)

7 (18,9%)

9 (14,3%)

5 (7,9%)

8 (21,6%)

5 (13,5%)

Table 12: Contingency table for the item ‘Praiseworthy athletes - students should
have certain privileges in education or exams –PSPRI’
Agree
Male students

Mostly agree Not sure Mostly disagree Disagree

11 (17,5%) 18 (28,6%) 8 (12,7%)

Female students 4 (10,8%)

11 (29,7%) 4 (10,8%)

14 (22,2%)

12 (19,0%)

8 (21,6%)

10 (27,0%)

The results of the contingency tables indicate that an overwhelming
percentage, 90%, of the students have a positive attitude towards the statement
‘Sport is good for health’, ‘Sport brings people closer together’, and ‘Sport is good
for the affirmation of personality’. Only with the statement ‘Sport is good for the
affirmation of personality’ were some statistically significant gender differences
found between the students (X2 = 10.07, p = .01). By calculating the statistical
parameters,we obtainedKramer’s B, as one of the few meaningful scalar measures
of the connection between two nominal variables. The coefficient is not high
enough (.31), and therefore, despite the statistical significance, students’ gender
and their attitudes toward this item are weakly related variables, at least as they
are defined here. Since instatistics, the term significance is by no means
synonymous with the term importance. A significant correlation simply means
that the probability of the correlationbeing equal to zero is very low, and nothing
more than that.
In addition, anoverwhelming percentage of the students have a positive
attitude towards the statements of ‘Students should be engaged in the sports they
are interested in’, and ‘There must be sports clubs and sports associations at the
university’, as well as the statementfrom the group of stimuli and benefits for
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praiseworthy student athletes ‘Praiseworthy athletes - students should receive
special athletic scholarships.’ Other items, given in the contingency tables, show
that students of both sexes have varying attitudes to the given arguments.
Table 13: The canonical discriminant function
Fnc
1

Eigen V. % of Var.
,42

100,0

Cum%

CanCorr

Wilks' L.

Chisquare

df

Sig.

100,0

,54

,70

32,47

12

,00

Table 14:Structure matrix

Table 15: Group centroids

FNC_1

FNC_1

SIGFAP

,47

Male students

-,49

REPCL

-,37

Female students

,84

USIOI

,35

SBPCT

,31

SGFH

-,30

SCSAU

,24

PSBLC

,23

We have also used a canonical discriminant analysis for determining the
difference in the students’ attitudes tosport at the university level. The canonical
discriminant model is interpreted as a special type of factor analysis, which
contains the components that best separate groups in the space variables. The
discriminant variables are obtained on the basis of discriminatory coefficients
which depend on the variance of each variable from the applied system of
variables and they have original results. The discriminative power of the applied
variables is determined by the Wilks’ lambda test and the level of significance of
discriminant equations is determined by Bartlett's X2 test whose value is tested
witha certain number of degrees of freedom. Each discriminant variable explains a
certain percentage of the variability in the discriminant space of the applied
variables (Stanković, 2009).
The results of the discriminant analysis of the attitudes towards sport at
the university level show that there are significant gender differences between the
tested groups of students. The canonical correlation coefficient is .54, the
significance of this discrimination is .79 and χ2 = 32.47 (Table 13). The results
indicate that there are statistically significant differences between the groups, Sig
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= .00. We have isolated only one discriminant function that maximally separates
groups of students on the basis of discriminatory coefficients through the
transformation and condensation of variables in this area. By examining the
coefficients and determining the derived discriminant function (Table 14), it is
evident that it separates students based on the items used to evaluate the
usefulness of sport (SIGFAP - sport affirm a person), competitive activity (REPCL student athletes should represent their own clubs), types of sport activities
(USOIU - students need to be engaged in sports included in the Olympics and
World University Games), the usefulness of sports (SBPCT–sport brings
peoplecloser together; SGFH - sport affects health positively), the organization of
sport (SCSAU–there should be sports clubs and sports associations at universities)
and stimuli and benefits for praiseworthy athletes (PSBLC - praiseworthyathletes
should have better study conditions).

DISCUSSION AND CONCLUSION
Clearly, the dominant attitude of the students is that sport is useful, thus
confirming the findings from a greater number of other studies (Nešić&Kovačević,
2011; Stanković, Popović&Popović, 2011) that the students are aware of their
lifestyles. Regarding the habits of students,it has been concluded thatthe
majorityhas habits that may be characterized as ‘unhealthy’, and that can directly
be prevented through some intense physical activity at the university. For
example, it was concluded that the majority of students do not pay enough
attention to regular physical activity, consume much alcohol and cigarettes, they
show atendency for developing bad habits in terms of their diet (irregular diet
with less than three meals a day, ‘skipping’ breakfast, etc.), theyhave an
inadequate ‘rhythm’of rest during the day (they usually go to sleeplong after
midnight), etc. Therefore sport at the university needs to set its mission and role
as a multi-dimensional system, complementing upbringing and education, moral,
ethical, aesthetic and socially responsible aspects,which are necessary for the
proper formation of young people as individuals with complete personalities.
Sport activities at the university level, by using all the sports science potential,
should assume the roleof akind of corrector in the balance,in the current clearly
noticeable imbalance between the physical and other aspects of anindividual.
Moreover, students’ attitudes indicate that the promotion of sports activities
today should take a central role in the fight against youth inactivity. The vast
majority of students have a positive attitude toward the statement that students
should be engaged only in the sports they are interestedin, and the statement
‘there must be sport clubs and sport associations at the university’ and this
statement is strongly associated with the attitudetowards the usefulness of
sportstraining, due to the fact that physical activity (physical training)
significantly reduces the risks of contracting one of the wide spread modern-day
illnesses (diabetes, hypertension, obesity).
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However, a number of members of the academia considersport at the
university to be meaningless activity, or, at best, a ‘necessary evil’. Also, some
believe that the time that students spend on the sports field is ‘time lost for
learning’. But the placethat sport has at the university has traditionally been
defended (and is still being defended) through a merger of all those reasons
regarding education and human spiritualdevelopment with reasons related to the
development of physical and moral values (Nešić, 2013). It is well known that the
most valued attributes in our society are the male gender roles: rationality,
strength, confidence, suppression of emotions in order to achieve the greatest
possible economic and political power. Feminine values are considered opposite
to the dominant masculine values (like their antithesis): sensitivity, gentleness,
peace, affection. Such a system of values based on the identified differences gives
an answer tothe question of gender differences and puts forth the conclusion that
male and female students differ primarily in their attitudes toward the usefulness
of sport (3 items) and in one of the itemsregarding competitive activities, types of
sports activities, organization of sport at the university and stimulation and
benefits for praiseworthy athletes.
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ABOUT EURHYTHMY, PANEURHYTHMY AND
SOMETHING MORE
Boyanka Peneva
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Boyanka Peneva

“Life is much more than our imagination
diverse”.

Abstract: This paper is an attempt a comparison between eurhythmy and
paneurhythmy to be done. Eurhythmy is a “new art form” created by Rudolf Steiner
a century ago (The year is 1912). It is also determined as an art like modern dance
and sculpture. Rudolf Steiner labels it as the lovely daughter of anthroposophy.
Somewhere at the 20s of XX century the Bulgarian Peter Deunov/Петър Дънов (the
Master Beinsa Douno) started to show and play his first exercises of Paneurhythmy.
Translation of the term means “Supreme Cosmic Rhythm” and in the case
represents a kind of gymnastics, dance or method. Some authors determine
paneurhythmy as a science as well: “science of the harmonious, conscious
movement, based upon the laws of the Living Nature”. Others determined it as “an
adornment and wreath” of Peter Deunov’’s teaching. As paneurhythmy is already a
built by Peter Deunov system, it allows no changes in it and nobody has the right to
do something in this attitude. Under these circumstances in practice after the death
of Peter Deunov in 1944 correct performance of exercises very often leads to many
heated debates. As if in this attitude Eurhythmy gives greater freedom.
In the base of eurhythmy and paneurhythmy lie the philosophical understandings of
their authors. Both systems include the exterior expression of their visions about
the man (his body, soul and spirit) as a cosmic creature. Though the close
resemblance both systems emerged independently one of the other but both have
as a general final purpose the harmonious development and well-being of people,
something very important for the world today. Contemporary society has to be
acquainted in depth with these philosophically based physical activities and this has
to be task of the school systems.
Keywords: eurhythmy, paneurhythmy, anthroposophy, principles of teaching,
modern dance
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INTRODUCTION
Having a glance backwards in the recent history of physical culture we can
establish that human knowledge in this aspect as if still is unilateral and partial.
Scholars of all scientific disciplines during the last decades turn to the holistic
approach for the study of human as a complex system with complicated psychosomatic human structure - especially in the sphere of physical education and
sports. Nowadays students of Physical Education and Sport Faculties are
acquainted with the popular theory of physical culture and its three main parts
and respective theories: (1) Physical education, (2) Sport, (3) Recreation. All they
are based on the generalized knowledge of natural and social sciences put on
proper philosophical groundings. Meanwhile the dualistic origin of our world is
inevitable: philosophers say that the world consists of two fundamental entities
such as mind and matter. Psychologists support their view that mind and body
function separately, without interchange. The concepts of the theologians are that
the world is ruled by the antagonistic forces of good and evil, and so on. Going on
in this dualism we see the existence of the two main origins of our life
everywhere:


masculinity-femininity,



subject-object,



nature-culture,



mystics-science,



human-God.

Facts and Discussion on eurhythmy and paneurhythmy
For a very long period of time as if scholars tried to stay on steady
materialistic (matter is primary) or on steady idealistic (mind or spirit or ideas
are primary) positions when explaining their findings. For the most scholars as if
real science was always connected only with the materialistic priority of things
and as if nobody dared to give a look beyond what eyes see and hands touch. Just a
century ago independently one from the other started to read their lectures two
highly erudite men who wanted to peep deeper into the supersensible reality and
there to seek the scientific character of their investigations on the base of the
logical consistency of the human thoughts. The first one of these men is Rudolf
Steiner (1861 – 1925). The second one is Peter Deunov/Петър Дънов (the Master
Beinsa Douno)(1864 – 1944).
The name of Rudolf Steiner is also connected with anthroposophy as a
science, Waldorf education, biodynamic agriculture, anthroposophical medicine,
and the new form of movement art named Eurhythmy. Rudolf Steiner
categorically rejects mysticism as inappropriate for the contemporary epoch. He
starts the building of a spiritual science by applying the scientific approach in the
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investigation of the spiritual world. His purpose is a total knowledge about
humanity. To that moment this knowledge is disunited in separate sciences,
religions, philosophical or esoteric teachings. And this is his anthroposophy.
Peter Deunov’s name is connected with studies of the phrenology of the
Bulgarian people, with the paneurhythmy as a built system and the “White
brotherhood” to realize his spiritual views and understandings.
Both systems (eurhythmy and paneurhythmy) are non-religious and
enhance many Buddhist, Christian, Muslim, and other traditional knowledge by
the special attention paid on the spiritual part of the physical exercising.
An attempt for a comparison between them will be done downwards.

Rudolf Steiner and Eurhythmy

Peter Deunov and paneurhythmy

30 books, 6000 lectures

184 books with lectures and musical works

Eurhythmy appears in 1912.

Somewhere at the 20s of XX century are
shown and played the first exercises of
Paneurhythmy.

Eurhythmy is originated with the idea to be
played mainly indoors, even on the theatre
stage.
One starts with 3 repetitions per day with a
pause between them. The maximum number
of repetitions is 7. Every exercise has its
verse (mantra). The complex consists of 6
very easy and suitable exercises that have
quick effect.

Paneurhythmic exercises are exact
number (28 exercises or paneurhythmic
forms) always played in the open air and
always starting from spring (22 March for
the people living in the North Hemisphere/
22 September for the people living in the
South Hemisphere) and ending at the
beginning of autumn (22 September/22
March).
Special attention is given to Sun.

In essence Eurhythmy is representation of
etheric world through body movements. A
man becomes aware of the ether inside and
outside him by moving his body according to
the principles of Eurhythmy. R. Steiner
considers that the etheric world is part of this
world. The etheric level is intermediate
between the Physical and the Psychic world,
and is too fine substance. Eurhythmy turns
time into space but if a man wants to
understand this mystery he has to make
efforts and to allocate a special place in his
consciousness. Eurhythmy combines body,
soul and spirit.

Paneurhythmy is divine and nobody can
change its exercises and figures.

“The man is created for rhythm and harmony” thought centuries ago
Aristotle (384 BC – 322 BC). You are listening to the “Moonlight” of Ludwig Van
Beethoven. Every tune of the tender music turns into movement. Roots of
Eurhythmy come from ancient times when movement, speech, drama, and song
are fulfilled by clergymen. The simple ritual movements done in circle later are
enriched in Ancient Egypt, Mesopotamia and Ancient Greece to become the base
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of Eurhythmy in the beginning of 20th century. By and by Eurhythmy is enriched
and nowadays has four trends: curative, pedagogical, social, and scenic.
Curative Eurhythmy is carried out in some rehabilitation hospitals. Patients
come there after a medical check-up with exact prescription how much time 2 or 4
weeks Eurhythmy will last. Usually patients are with chronic nervous disorders
but there are also cancerous sick men/ women. Purpose is they to find way and
give a new meaning to their life.
Eurhythmy schools there are in Switzerland, Sweden, Germany, France,
Austria, where children teach it at schools. Meantime, Eurhythmy seeks its way as
a modern scenic art. Social Eurhythmy courses are organized in plants and
factories where work is mechanical. A plant of the kind with social Eurhythmy
players is “Volvo” in Sweden. “Eurhythmy displaces the traditional curative
methods and makes people more vital.”
Rudolf Steiner designs a gathering of movements that reminds us about the
ancient harmonious way of living when a man could express himself. The urgent
and restless life nowadays makes people do things mechanically. Eurhythmy
returns us in the past when there are pauses for the body and the psychic to relax.
Eurhythmy teaches people how to relax, and how to enter in intensive tonus when
it is necessary.
The verses (mantras) of Eurhythmy are: (1) I am thinking, (2) I am
speaking, (3) I have told, (4) I am seeking myself in the spiritual, (5) I am inside
myself, (6) I have started my spiritual onset.
In the English language the term has two variants: eurhythmy и
еurhythmics. It is supposed that it is the Swiss composer, musician and music
educator Émile Jaques-Dalcroze (1865 –1950) who firstly used the term as a
method of learning and experiencing music through movement.
Paneurhythmy is a method/dance offered by Peter Deunov.
Paneurhythmy is a science of the harmonious, conscious movements. It has three
parts: a cycle of 28 exercises, a cycle titled “Rays of the Sun”, and a cycle titled
“Pentagram”. All of them take about an hour to complete. Paneurhythmy is danced
in pairs forming a circle – there may be more than one concentric circle if
necessary. One person of the pair represents the masculine principle; the other
one represents the feminine principle. The musicians stay in the center of the
circle.
The main idea is the idea of God, the Supreme Intelligence. In the
Paneurhythmy exercises the physical, spiritual and divine worlds are interrelated.
The thought should be in arms and legs, in all cells of the body, so that thought and
feelings should participate in every movement and penetrate every cell.
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Paneurhythmy is a vast science, which will be taught and applied in its
fullness in the future. Systematic and well-grounded exercises of Paneurhythmy
give good results but negative results as well if the exercising is not done in the
defined manner.

Eurhythmy teaches people how to relax
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Paneurhythmy on Rila Mountain in August

Paneurhythmy exercises are based on the profound knowledge of the
human being. The Teacher Peter Deunov says: “By Paneurhythmy I give you a
terrible weapon. Where are you going to direct it, depends on you.” Trust is great,
so great has to be the responsibility too. That is why changes of exercises and
figures are forbidden. Paneurhythmy is divine, so it cannot be changed on physical
level. What are the rules? All exercises start with the right leg. Harmony between
words, music and movements demands the music times to be corresponding to
the cycle of the relevant movement. On every step with the right foot arms are
opened, on the left foot arms are gathered, closed. The body has to be upright.
Bending shows that you have two centers, one towards the Earth, and the other –
towards the Sun. If you bend, you’re in union with the Earth. Earth’s center
dominates, and that is why a curved line is formed. Things are not going well. You
should be standing straight, so that your center is the Sun. You should learn to
step first on your toes, and then on your heels.
These are demands that in the past everybody knew but today they are
forgotten. So, many people today play French, not original Paneurhythmy and this
is not right. The effect of Paneurhythmy is lost. We must not forget that
"Paneurhythmy brings life, power, joy and beauty within the human soul." We
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must not also forget that “The Dance of the Spirit brought us together. The
harmonious singing was fulfilling to the soul and warmed my spirit.” G.A.(from
Internet).
Peter Deunov goes further. He seeks the symbolic nature of matters. The
circle of the Paneurhythmy is a small version of the vast world circle. The
Paneurhythmy is based on a profound philosophy – it reveals key points in the
development of the human soul through movements and music. This practice
promotes the processes of self-perfecting, expanding of the consciousness and
attaining of virtues. The Paneurhythmy is a science, which regulates the physical,
spiritual and mental functions of men. It is a method of the Intelligent beings for
self-education. In Paneurhythmy man meets and adopts the Divine.

CONCLUSION
In the base of eurhythmy and paneurhythmy lie the philosophical
understandings of their authors. Both systems include the exterior expression of
their visions about the man (his body, soul and spirit) as a cosmic creature.
Though the close resemblance both systems emerged independently one of the
other but both have as a general final purpose the harmonious development and
well-being of people, something very important for the world today.
Contemporary society has to be acquainted in depth with these philosophically
based physical activities and this has to be task of the school systems.

REFERENCES
1. Beinsa Douno. Paneurhythmy, Хелиопол, С., 1996.
2. In the Circle of Paneurhythmy (1998) - a videocassette with detailed
demonstration and explanation of the Paneurhythmy exercises (in
English)
3. Paneurhythmy – step by step description, Music, Ideas, Movements,
Byalo Bratstvo (1999) (In English)
4. Steiner, R. Goethean Science, GA1, 1883.
5. Steiner, R. Anthroposophical Leading Thoughts (1924).
6. Steiner, R. Die Geheimwissenschaft im Umriss, Fischer Verlag GmBH,
Nachlassverwaltung, Dornach/Schweiz (1985)
7. Янкова, А. Играем ли правилно Паневритмията, дадена от
Учителя? ИК „Виделина”, С., 1998.

356

Book of proceedings 2013

SOKOL IDEOLOGY OF CEDO MILIC
Kristina M. Pantelić Babić and Petar D. Pavlović
Faculty of Physical Education and Sports Banja Luka, Republic of Srpska
Kristina M. Pantelić Babić, Petar D. Pavlović

Abstract: Sokol movement or Czech system of body exercise was founded in 1862
in Czech Republic. The Sokol idea on the territory of Herzegovina and Bosnia
appeared in 1893 in Foca. The main goal of Sokol was to strengthen soul, body,
moral and national awareness of people throughout physical exercise, for the
liberation from the occupation. That is why the occupier from the period of first
initiatives for founding Sokol in the territory of Bosnia and Herzegovina until the
end of the First World War was trying to stop that kind of workout in every possible
way. Cedo Milic was one of the most important Sokol enthusiasts of that time and
one of the rare theoreticians of Serbian and Yugoslavian Sokol. He gave particular
contribution to theory of Sokolism in villages of Bosnia and Herzegovina, what is the
main subject of this work.
During writing numerous texts, correspondence and letters about theoretical
aspects of Sokol, especially the ones regarding villages of Herzegovina, that Cedo
Milic created during his life and work were reviewed and critically analyzed.
Besides, numerous other literature and sources from other authors who dealt with
Milic’s life and work were also reviewed. Based on aforementioned we extracted
conclusions about certain theoretical settings about Sokolism, Sokols, village, etc.
Our goal is to explore, highlight and present Sokol ideology of one certain period
and one man who dedicated his whole life to Sokol work and his people.
Keywords: Sokolism, Sokols, village, theory.

INTRODUCTION
Sokol movement, or the Czech system of physical exercise, was created in
1862 in the Czech Republic at the initiative of Dr Miroslav Tyrš, with the main
objective to develop soul, body, moral and national awareness of Czech people for
liberation from the occupation. (Илић & Мијатовић, 2006) At the suggestion of
Professor Emmanuel Toner, who was inspired by the epic Serbian poetry in which
Falcon symbolizes strength, courage, freedom and nobility, the name "Sokol"
(Falcon) was given to the Movement in 1864. Tyrš’s system quickly spread to
every country inhabited by Slavic people, and on the territory of Bosnia and
Herzegovina Sokol idea arose back in 1893 in Foca. (Павловић, 1999)
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Due to the unfavourable political situation at the time of the AustroHungarian occupation, it was almost impossible to found a society with national
prefix, so the first one, which partly breaded the idea of Sokolism, was established
in 1899 under the name Anti-alcoholic society "Fraternity." The first Serbian
gymnastic society "Obilic" in Herzegovina was established in 1904, after what they
proceeded to establish the same societies in other places. In 1909 in Sarajevo was
formed the Serbian Sokol Union of Bosnia and Herzegovina (SSUBH) which was
the alliance of all Serbian Sokol societies in Bosnia and Herzegovina. The union
was officially approved by the National Government in May 1910. From that time
onward started the common name "Serbian Sokol" for all Serbian gymnastics
societies. (Павловић, 1998)
After the assassination of the Austro-Hungarian Archduke Franz Ferdinand
in 1914 a difficult time began for all Serbian Sokol Societies and their workers,
and soon was also followed by the period of the First World War. After the War
Sokol movement renewed its work and with termination of the Austro-Hungarian
occupation entered a new period, a period of Sokolism in the Kingdom of Serbs,
Croats and Slovenes (from 1929: Kingdom of Yugoslavia), which lasted until the
beginning of World War II. After that the renewal of Sokol movement was not
allowed, and its assets were taken over by the Society for physical exercise
"Partizan".
One of the most important Sokol workers in Bosnia and Herzegovina was
Cedo Milic from Mostar. From his youth began his great love for Sokol work and
education of people. That marked most of his life and his work. In addition to his
contribution to the practical development of Sokolism, especially in Herzegovina,
he was also a great contributor to its theoretical analysis and the importance it
had for the former residents, especially those who lived in the countryside.

SUBJECT AND GOAL
This paper analyzes the ideology and theoretical and ideological
interpretation of Sokolism by Cedo Milic. The goal is to critically analyze it and
present his most important thoughts, opinions and theoretical views about:
Sokolism in general and what it means to be a Sokol member, the Sokol work at
countryside (in the villages), and the importance of coherence and unity of the
village and the town.

METHODOLOGY
When writing we used: historical methodology and inductive and deductive
methods. We performed the analysis of papers, documents, correspondence and
other Milic’s sources which are related to its consideration of the various aspects
of Sokolism, especially those that affected the villages and rural life.
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RESULTS AND DISCUSSION
Short biography of Cedo Milic
Cedomir Milic was born from father Jovan Milic and mother Soka Milic
(maiden Govedarica) on 23 March 1886 in Mostar, where he was educated and
spent most of his life. He was known as Cedo Milic, how he will also be named in
this paper.
During his youth Mostar was the center of
cultural life of Herzegovina. As he became more
mature, he was more interested in the political,
religious, economic, cultural, and agronomy
development. He loved to read about that, what
provided him to be close to the highly educated
people with whom he always loved to talk. In
1913 he married Ljubica Kadijevic, with whom he
had six children, two sons and four daughters.
From an early age Milic started to work on
the physical, spiritual and moral rebirth of
Serbian people. He had a special love for the
Herzegovinian village and the people who live
there, and in particular to the creation of links
between villages and towns, saying that "[...] the
only way for national unity and a general revival
is possible through the Sokol work in village"
(Милић, 1935a, p. 14), and that "The village
should spiritualize the town, and town should
economically recover the village." (Ibid, p. 15)

Cedo Milic (Archive of
Jovan Milic)

He devoted his whole life to national work. Through Sokol and Fraternity
societies he fought for mental and physical growth of nation. He was highly
respected, not only by all Sokols and blood brothers, but also from the famous
people of that time. Besides working in Sokol and Fraternity, as well as other
Sokol workers of that time, he cooperated with the Cultural and Educational
Society "Prosvjeta" from Sarajevo. However, because of its national work he was
not a minion of the occupier, and therefore was persecuted and convicted.
During the First World War ensued a difficult time for the whole world and
in our country especially for those who did not follow the occupying regime.
Among them there were all Serbian Sokols, especially Cedo Milic, who was
sentenced to death in notorious Banja Luka process in 1916. However, he
managed to avoid the death penalty, which did not prevent him to continue with
intense Sokol work after the war.
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Between the two World Wars, much was done regarding Sokol Societies
and Serbian, later Yugoslavian, Sokolism. It rapidly spread among the people,
especially those who inhabited rural area, and it was very well accepted. United,
they were intensively working on edification of the village and its closeness to the
town, in what Cedo Milic had one of the most important roles.
However, his overwhelming love toward his people and hard work in
difficult and painful years did not suit the Austro-Hungarian nor later communist
authorities. According to Milic's son Jovan, his father
"[...] was not involved in politics, and they
presented him like quite a politician... [...] He was a
great patriot. He helped wherever he could, and did
not make any difference whether somebody is a
Catholic, or a Muslim... He did not make any difference;
the important was that somebody is a good man,
wants’ to work, to do good..." (Interview with Jovan
Milic, 2012)
In 1916 Milic was able to escape death after the Banja Luka process, but it
is not the only time. His life was again threatened in 1940 when he managed to
survive the attack occurred in Imotski. Shortly after that, because of his own and
security of his family, he was forced to retire in Montenegro, in Piva monastery,
where he spent the last days of life. (Паранос, 1982) His wife Ljubica together
with their children was able to go to Belgrade, where they continued to live in a
small apartment and where she remained until the end of her life.
According to previous research and writings of authors who dealt with his
death, Cedo Milic was killed on 22 November 1941 in Montenegro. It was only in
1942 when his body was found and buried near the church in the village Zavrh
near Niksic. (Скоко, 2000; Зец, n.d.)
Sokol ideology of Cedo Milic
In his work Milic was paying special attention to theoretical deliberation of
Sokolism, which, by his words, was "[...] nothing else but eternal work, the pursuit
and the struggle between good and evil, between light and darkness. Sokolism is
the tip to the sword. Sokolism to its homeland is the same as a sight to the eye."
(Милић, 1935б, p. 57) According to him, the Sokol work "[...] was forever moving
forward. The eternal progress and improvement," (Ibid, p. 56), and Sokol life" [...]
a living faith in good and in progress. The belief in the victory of good over evil,
the victory of truth over lie, the victory of labor over inaction. Sokol life is a song of
faith in God and eternal life. "(Ibid.) According to him, the main task of Sokolism is
to
"[...] rise up to the spring of national life, to bade
in the lunar flux, change clothes and spiritually
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reborn, and then lead the messianic Yugoslav people
to the sun-tops of spiritual mountains, from which the
Yugoslav people, united with Sokolism, through the
village, will show the way to the unity of all Slavs."
(Милић, 1934б, p. 21)
From the very beginning of its Sokol work up until the last days of his life
Cedo Milic was the epitome of a real example of what it meant to be a Sokol. He
said that
"To be Sokol means to feel the sun light, which
does not know anything else but to shine bright. To be
Sokol does not mean to reason much in an official
Sokol hour, but always and continually live the Sokol
way, and in every place by word and deed preach the
Sokol wisdom of life. Always and everywhere be a
Sokol and a man. In a company, on the streets, in home,
in joy and sorrow, always spread the Sokol idea, and
with your deeds confirm the truth." (Милић, 1935б, p.
23)
According to him,
"[...] Faith in God, enduring labour and small
needs were always, in the ordeal and a great history of
our nation, the basic virtues with which our people
have preserved their individuality and became the
winner in all troubles." (Vidovdanski slet u Sarajevu
1934, 1935, pp. 30-31), and those three virtues should
emulate each Sokol member.
About village and Sokol work
From the very beginning of Sokolism in Bosnia and Herzegovina, it started
spreading in Herzegovina villages. After World War I, Sokol work in the villages
continues and becomes most intense in Herzegovina. According to Popovic, for
that there were two main reasons. One of them was that the well trained workers
for work in the villages already existed in Herzegovina, "[...] led by their apostle
and predecessor Cedo Milic." (Popovic, 1935, p. 2) The second reason is that "[...]
the position of farmers and villages was so bleak and so hard that it simply
provoked" (Ibid.) Sokols to work and to improve it. In this way Sokolism enters
Herzegovinian village where there is "[...] the best, freest, purest and most
valuable peasant breed." (Ibid.)
Cedo Milic dedicated most of his life to work in the countryside towards
which he harbored a great love and respect, because according to his words "to be
every day better, wiser and more useful to themselves and their village is the
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greatest Sokol goal." (Милић, 1935б, p. 56) In one of many speeches inspired by
that Herzegovinian village and Sokolism, among other things, he said:
"Organizing villages through Sokolism is like the
cultivation and preservation of the roots of a large oak
tree that will be able to resist all winds and weather
disasters. Because wind, lightning or an axe can break
and cut down branches and even the whole tree, but
healthy and developed root rejuvenates all wounds
from wind, thunder or an ax, and gives new life to
young shoots of ruptured oak." (Милић, 1935a, p. 16)
That very importance of the village became visible to people who have kept
the spirit of the past and worrying about people's future, cherished folk traditions,
knowing that those beautiful "[...] customs and Christian morality are central force
which was always in the history of our people the most important for the Easter
or failure of our nation." (Ibid, p. 11) These domestic people knew that " [...] the
farmer tied the sky to the ground, and the cross to the freedom" (Ibid.) and
watered "[...] the vitality and enthusiastic optimism of the deep and inexhaustible
rural source" (Ibid.), which carried inside "[...] all that the martyrs past gave and a
great folk soul created, teaching us the wisdom of life more than any of the artistic
creations of this world." (Ibid.)
In addition to the spiritual people, all Sokols respected the village because
to them, according to Milic, it represented "[...] the most valuable mine of living
gold and a source of national defense force." (Ibid.)
Aforementioned considerations were the precursor for entrance of Sokols,
led by Cedo Milic, in the Herzegovina villages, where their work was always led by
three main ideas: 1) To get to know the village, 2) To organize the village, and 3)
By serving to the village rise Sokolism to the country’s national religion.
As far as the first thought - To get to know the village, people say: "What is
not known, it cannot be loved; what is not loved, it cannot be sacrificed for" (Ibid.,
p. 15) Guided by these wise words, the Sokols at the entrance to village first got to
know the farmers, their way of working, living, their customs, their soul strength,
their needs, weaknesses, its neglect by state and city authorities, all that in order
to make them fall in love and to sacrifice for them because of their progress. It was
the hardest and most important Sokol task, because as Milic says: "Without
knowing the village the greatest mind nor the greatest wealth cannot help the
village or teach it something useful." (Ibid.)
Milic believed that the village was one of the most important schools of
Sokol life, and that it is the place where Sokols should learn about hard work, and
only after that they can teach the farmers something better. If Sokols get to know
the peasant and the village well, then they will be able to achieve Tyrsh thought:
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"Why did not come from the people, does not belong to the people. What people
do not know, nobody knows and it does not exist at all!" (Ibid.)
After getting to know the village and peasants, Sokols engaged in the
organization of the village. This "organization of villages through Sokolism,"
according to Milic was similar to
"[...] the cultivation and preservation of the
roots of a large oak tree that will be able to resist all
winds and weather disasters. Because wind, lightning
or an axe can break and cut down branches and even
the whole tree, but healthy and developed root
rejuvenates all wounds from wind, thunder or an axe,
and gives new life to young shoots of ruptured oak."
(Ibid, p. 16)
Well organized village was the basis, the foundation for the national
advancement. If a village is organized in "[...] the spirit of Sokol racial ideology"
(Ibid.), it will be, as Milic considered, able to plant and raise enthusiasm and belief
in the Sokol nicer and happier life. Milic also said that organization of village by
Sokol way, among other things,
"[...] means to activate the most precious power
and the most possible number of individuals in the
Sokol movement to spread all advanced and useful
institutions and ideas. In other words, to organize the
village in Sokol spirit means to create an
unprecedented, frequent and dense network of
national centers and channels, through which all
private and patriotic initiatives, initiatives of all
directions, up and down, will feed the national body
and encourage it with the soul of rural chivalry." (Ibid.)
The aforementioned tasks Sokols could not achieve without unity and
cooperation between town and village. This cooperation, inter alia, was visible
through the fact that the village should "[...] spiritualize the town, and town should
economically recover the village." (Ibid.) By organizing the village in the
mentioned Sokol way, Sokols exercised their ideas and goals and become the main
engine of growth and prosperity of the village.
The third guiding principle of Sokols, enhance the Sokolism to the level of
national religion by serving the village, was related primarily to the spiritual
education and uplift of villages and villagers.
About those spiritual and moral values, spiritual heights and valleys, the
village culture and other phenomena, among other things, Milic said: "The man in
the valley cannot see the valley as a whole, but from the top of the mountain he
363

Book of proceedings 2013

can see all mountains and all valleys. The same happens when the sun rises,
because it first lightens the high peaks, and then the small and the slightest ones.
"(Ibid, p. 17)
According to him these physical laws were related to all spiritual and moral
phenomena, and in spiritual terms he compared people with the mountains and
the valleys:
"In every community, especially with our
people, there were always individuals who look at life
like from some spiritual mountain. They could be born
in a physical valley, but in spiritual way they were at
great heights. There was, and still happens, the reverse
case. There are people in high mountains that see so
little, as they’ve neglected the spiritual side and
therefore became blind. For such people we say: `He is
blind in the eyes, he looks but does not see! ` Or better
said: `It’s in vain to wink to a blind man and whisper to
a deaf one'." (Ibid, p. 17)
He said that the Sokol love is eyesight and the village is a window, and that
the same as the light cannot pass through the dirty glass,
"[...] the impure heart without love does not
accept the truth. The eye is the window or the glass to
the soul. If the eye goes for the mud, the window gets
dirty and the soul becomes blind, so the evil is in
people and their delusions, not outside of them, in
material things. "(Ibid.)
For this reason, as Milic says, there were some notable people who felt that
the culture of the people is measured only by the consumption of soap and silk.
Sokols felt that "[...] the culture of people is measured by the level of organization
and refinement of the village." (Ibid.) According to them, the village, "[...] from the
national perspective, is the only window from where the town could properly and
justly evaluate the value of the national soul." (Ibid.)
Sokols from the town and the citizens must support the development and
improvement of the village, so they could get from the village: the light, power,
happiness and peace, as "[...] the juice for the oak from his stump" (Ibid., p. 18)
arrives.
Among other things, thanks to the Sokol work in the countryside, the Sokol
organization, in the opinion of Milic, became the biggest mountain everybody
raced to climb at, and that "[...] from that largest Sokol observation, as a great
leader of the people, we could see, learn and feel where the forces of the
fatherland are threatened. "(Ibid.)
364

Book of proceedings 2013

Milic compared Sokolism and village with two mountains. Sokolism is
higher mountain than the village, "[...] but the village is the greatest school of life.
That is because Sokolism, as individuals, is not taught by those better in
knowledge and property, but from those stronger and lighter in their spirit and
morality." (Ibid.)
With these three guiding thoughts the Sokols went to the village, to work
hard and to develop and improve the village and the villagers in the spiritual,
cultural, educational, moral, economic, health and other aspects.
By working in villages and guided by the aforementioned views, Sokols had
great benefits: they received more from a village than they gave him, they took the
spiritual and gave the material, they "[...] thrilled and reborn" (Ibid.) themselves,
got free of some misconceptions that have hitherto believed, as the one that "[...]
the material wealth is the source of human happiness" (Ibid.) and were assured
that the "[...] villager is spiritually superior than the citizen" (Ibid.), and that its
superiority derives from his small needs and a simple way of thinking. They also
learned people’s wisdom that "The poor is not the one who has little, but he who
wants a lot" (Ibid., p. 19), and that a villager, "[...] wants bread and peace" (Ibid.)
and the citizen "[... ] all kinds of things to choose." (Ibid.) According to Milic
Sokolism located in village" [...] a life-giving source for the extraction of the most
extraordinary spiritual power." (Ibid.)
Milic believed that the village was the basis for the successful development
of Sokolism. He compared rural Sokolism with pure, fresh and healing springs,
while, according to him, citizen Sokolism, "[...] living the urban life, lost much of its
diversity, as the water loses its therapeutic properties with runoff from the
source" (Ibid.). The village was, in his words, "[...] the greatest life school of
suffering and wisdom" (Ibid., p. 6), and "[...] the forge of an active life and the
foundation on which stands the life of the nation" (Ibid., p . 6-7)
According to Milic, Sokolism only upon entering the village got its "[...] true
significance and the name worthy of national history" (Milic, 1934, p. 6), and "[...]
arrived to the ancestral hearth, whence through severe trials the Sokol thought
found its birth and life form, like a stroke of a spark in the stone. "(Ibid.)
By going into the villages Sokols were aware of their historical
responsibility and therefore they embraced the "[...] gravest and most delicate
national duty" (Ibid.), which by that time "[...] no other organization dared to
embrace, nor could, for its substantiality." (Ibid.)
Upon entering the villages and by working in the manner outlined above,
the Sokols, as Milic says, began to build strong and large Sokol building and
people's future that will stand "[...] on the hardest stone, the building that could
not be threatened by the most terrible storm or any kind of external temblor.
"(Милић, 1935a, p. 21)
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Milic’s views on Sokol education, the host and the wife
Guided by the wise people’s thought “What home imbues, life nourishes"
(Ibid, p. 20), Milic repeatedly stressed that a peasant house and its traditions have
the most important and decisive role in the upbringing of children, and thus in
education of Sokols. He said that "[...] the watchful eye of a father and soft heart
of mother are raising a child, and the school teaches him the knowledge as a
master the craft" (Ibid.), that a knowledge is better than the wealth, and that "[...]
the knowledge is one of the most dangerous wolf's tooth for the human race if it is
not supported by the noble Sokol heart" (Ibid.), that the peasant’s house and
family "[...] are the best school for the acquisition of life power and fundamental
virtues" (Ibid.), and that only they are able to educate and "[...] grow strong
characters, working sons and ecstatic daughters." (Ibid.)
In a peasant family the host has the highest authority, he is the head of the
house, its biggest teacher, and "[...] by the tradition and custom the greatest
sanctity of the family" (Ibid.), he sees everything, "[...] he warns advice, reprehend
and sometimes punishes, for he knows that if he does not cut the bad habit of
children in the very beginning, after that all efforts of the school are in vain"
(Ibid.), and he knew that if the house and family of the child" [...] do not raise and
grow the child with Sokol spirit all other efforts of schools and further education
are pointless." (Ibid.)
According to him, the woman (wife) in the family was the greatest worker,
"[...] and watchful guardian of family and religious traditions" (Ibid, p 21.), and
right after the host she had the most important role "[...] worthy of greatest
respect, because with her diligence and knowledge she was the same as national
princess or queens, who also did all domestic chores by themselves, without any
servants." (Ibid.)
According to Milic, the home, the host and the family, with the morality
based on three virtues: "Faith in God, diligent and hard work and small needs"
(Ibid.) were the cornerstone on which Sokols began their work in the village
which, among other things, was "[...] inwrought with national knight games, which
rural youth cherished for centuries." (Ibid.)
His aforementioned Sokol ideology, particularly the part concerning the
work in the villages, makes him, right next to dr Laza Popovic, one of the most
important theoreticians of Serbian and Yugoslav Sokolism.
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INTRODUCTION
Since Plato, the educational issues were part of many philosophical and
political teachings, being that from the ancient times education was one of the key
social institutions necessary for a comprehensive realization of the abilities of a
human mind (Uzelac, 2012). For a long time there has been a debate between the
different views on the process of education and what it should be. From the
traditionalist views of education to the libertarian and the humanistic views, the
phenomenon of education has entirely different aim and objectives, and in the
recent years, by some views, even the purposefulness and the existence of
education is in the question. In accordance with that, Uzelac (2012) points on the
crises of the educational system, which is, by his view, the expression of a broader
crisis of our time, while the problems in determination of the aims and the
objectives of education present just the consequence of re-questioning the overall
system of values of the modern scientific and technological civilization, which
enters in the entirely new phase of domination of the digital technologies. By
inspecting physical education as a part of the education, it could be concluded that
physical education in itself never presented some separated entity which could be
inspected independently from specific social and historical circumstances.
Physical education and its aim and objectives have always been determined and
depended upon the general principles of education, both in a broader social
context and in the more narrow context of the state and the social order of one
country; determined by orientations and regulations from the most general social

1

This paper is the result of the project “Improving the quality and accessibility of education in
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“The effects of physical activity application to locomotor, metabolic, psychosocial and educational
status with population of the Republic of Serbia” No III47015 (2011-2014) financially supported by
the Ministry of Education and Science of the Republic of Serbia.
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documents, such as the Constitution and the laws of physical education.
Depending on a view on education in different times, and historical and social
circumstances, both in the world and in Serbia, the status of physical education
and its value in the educational sense were constantly questioned.
The goal of this article is analysis of the development of the aim and the
objectives of physical education in different historical periods in Serbia, and also
reconsideration, in a broader social context, of its purposefulness and practical
feasibility.

PHYSICAL EDUCATION AS A PART OF EDUCATION
WITHIN THE CONTEXT OF SOCIAL CHANGES
2

In all of the social communities education had an important role, so its
practice could not remain out of cognitive interests of theorist from various fields,
such as pedagogues, sociologist and philosophers. There are various views about
need for education and its aims, presented by followers of more or less different
pedagogical, sociological and philosophical conceptions. For example, the
traditional (or, the functionalist) view of education, in a nutshell, suggests that
children and youth should be guided and educated according to a particular
tradition and the lifestyle of the community which raises them and provides the
environment for their moral and spiritual development. By this view, the tradition
is being maintained by controlling its members through the education. On the
other hand, by a liberal view, education should be the choice of an individual, in
the spirit of individually autonomous child's development, respectively, the
education should be directed to the individual development of rationality and the
creation of the so-called “rational mind” (Barorow, 1981). Russian philosopher
Vencel, criticizing the traditional view of the education, starts from the point that
generally accepted education suppress child's mental activity and his will, which
directly results in conservative, poorly capable humans, incapable of making
independent decisions. Because of that, by Vencel's view, the main aim of
education is not an establishment of a child by some particular model, but a
development of child's individual abilities, and the basis for this type of education

2

“Even though the terms education (Serbian: obrazovanje) and guidance (Serbian: vaspitanje) are
often used as the synonyms, which was normal in the ancient times, we feel that there exists the
clear difference in everyday utilization of these concepts, since a human could be properly guided,
but uneducated; as well as improperly guided, but educated. While the guidance is primarily related
to the human behavior and style of the behavior in society, and it has primariliy intersubjective
characteristics, the education is related to a level of knowledge and possession of knowledge about
the world within the world of life, in which everyone is absorbed by his inner self” Uzelac, M. (2012).
Filozofija obrazovanja I. Filozofske osnove savremenih pedagoških teorija [Electronic resource],
Higher school for education of teachers, Vršac. pp. 32 -33.
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should be “free creative productive work“ (Vencel, as seen in: Uzelac, 2012).
Recently, there has been some other views, such as anti-pedagogical view of the
education. Representatives of anti-pedagogy consider that the society in which we
live today is entirely different than the previous, and that in the meanwhile there
has been a radical break and a fracture from all of the previous and traditional
values and aims. By their view, the modern society is deprived of any cultural
values of general validity, so pedagogues have no right to suggest the aims and the
values of general validity, while education and guidance lost not just the previous,
but every other meaning (Uzelac, 2012). Unfortunately, it could concluded that the
moment has come when it is no longer fashionable to form a harmonious
personality, human who would live in the maximum of harmony with the universe
and his immediate environment. Today, everyone is satisfied with educating (or
adapting) humans for a life in the new technological and cybernetic society, which
is primarily determined by material and pragmatic interests (Uzelac, 2012).
As presented in the introduction of this article, by looking at physical
education as a part of the education, and having in mind that by the view of
philosophers of education and pedagogues, today's education is in crisis, one
could conclude that also physical education, as a part of the overall education, is in
crisis. Beside that, it should be noted that the process of the development of
physical education through some particular time periods was thorny and in the
direct connection with the views of education in particular time periods which
really were not in its favor. Through the long history of pedagogy, there were
numerous hypothesis about values of physical education in the field of the general
education of children and youth. Except for the ancient period, when physical
exercise was an inevitable part of education, through the later period, physical
education had to constantly prove its value within the meaning of education of an
individual. So, in times when the traditional view of education was more
frequently represented, the value of physical education was perceived as the
preparation of youth for a defense of the homeland (in the 19th century) or as an
integral part of “nationwide defense and social self-protection system” (in the
period of communism in the 20th century). Physical education was challenged
even by certain pedagogues in the times of certain more liberal views, which
argued that it is just a skill or a “practical knowledge” that does not add a lot in
development of the “rational mind”, which is, by their opinion, one of the key aims
of education (McNamee, 1998).
Today, it could be said that a big part of hypothesis about the value of
physical education is confirmed, either by life experience, or by scientific research
led in the twentieth century (Matić et al., 1982). In numerous articles intellectual,
ethical, aesthetic, economical, hedonistic and health values of physical education
were confirmed, and that thesis is no longer in doubt (МcNamee, 1998). However,
despite today's knowledge about values of physical education as an inevitable part
of the education of children and youth, unfortunately it must be noted that there
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still exists the problem of a proper realization, as much as the problem of physical
education status in educational system, both in the world and Serbia. In support of
this, it could be stated that, regardless of the recognized importance of the
subject, in most countries in the world number of the classes is in constant
decline, as well as that exists some financial troubles in the education process,
which affects quality and a way of realization of curriculum (Hardman, 2008).
Considering that the goal of this article is analysis of development of the
aim and the objectives of physical education in various historical periods in
Serbia, as well as reexamination, in a broader social context, of its purposefulness
and practical applicability, it is necessary to go by the chronological order starting
from the first forms of physical education in the 19th century to the recent days.

PHYSICAL EDUCATION AT THE END OF THE 19TH
CENTURY
For Serbia, the nineteenth century was the century of uprising, wars, and
rebellion, the century of national liberation and creation of the foundation of
modern Serbian state, the century of building government institutions, separation
from Turkish material and spiritual heritage, the century of a partial
modernization of the society and the education based upon on European models,
and the century of birth and establishment of political life. In such complex
conditions, at the end of 19th century, first considerations about physical
exercises and requisite of physical education in schools emerged. So, professor
Stojković, while arguing about the necessity of physical education in Serbia, in the
introduction of his book Physical education and its reforms, points: “Speaking in
general about physical education here [in our country], we think that it is not just
useful, but also quite necessary. Physical development and health in the school
and in the nation are from such importance, so the questions about that should be
permanently on the agenda. This should be noted especially because, for a long
time, our most competent factors, doctors and hygienists are confirming the
unfortunate event: that the state of health in nation is increasingly deteriorating,
that the physical development decreases sharply – not just in towns, but also in
villages.3
For maintaining certain analysis relative to the formulation of the aims and
the objectives of physical education in this period, it is necessary to consider the
development of the first forms of physical education in Serbia in 19th century.

3

Stojković, J.. Fizičko vaspitavanje i njegove reforme. Nakladom knjižare V. Valožića. Kraljevska
srpska državna štamparija. Beograd, 1897, pp. 1.
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At the beginning of the 19th century in Belgrade Higher school, and at the
first military school in Požarevac, we could see the beginnings of physical
education in Serbian schools, with distinctive sings of pre-military training.
(Rodić, 2002). On the wave of European movement of physical education, by the
Law of elementary school regulations, the mandatory school subject - Gymnastics was introduced in contemporary high schools (Stojković, 1897). However, by
Stojković's view, due to teachers unqualified for this subject, without appropriate
gymnasiums, and also without realization upon what would they have achieved
with this subject as a part of education, there were no good results, and
Gymnastics of that period was not accepted very well (Stojković, 1987). By next
years, Serbia was afflicted with wars, and only in the year 1871. in Serbia,
Gymnastics was being introduced as the mandatory subject in elementary schools.
It was based upon the most widespread German gymnastic system, and in the year
1882., in high schools it was merged with military practices and the subject was
called Gymnastics and military practice. This teachings was the precursor of the
modern physical education, and it had the aim of that period boys' preparation for
the military and which was in the military law. The author, as well as many of his
contemporaries, has negative attitude and indicates inadequacy of such a form of
physical education. In the final results that was damaging even for the military
education, and so it was very quickly abolished from Serbian schools.
Nevertheless, it must be noted that even with all of the shortcomings of such
teachings, it was diligently implemented in schools spread in Serbia, because that
was in the best interest of the state of that period.
The next period, which presents one of the bright spots in development of
physical education in the 19th century, was from the year 1981, when new
movement occurred in favor of more advanced physical education of school youth.
Then, for the first time, the objective of physical education was “perceived” and it
was approached to “natural gymnastics, based upon requirements of physiology
and hygiene”, and, for the first time, the aim of the subject appeared:
“The aim of Gymnastics is that, with diverse movement, obtain power and
necessary agility for a body; that has substantial health and educational values,
4
and that considerably helps in creating order in the school“ .
If we accept this as one of the very first definitions of physical education in
Serbian schools, it could be stated that the definition is humanistic oriented and
its very progressive for that period, because, in a nutshell, it looks like the current
definition of the aim of physical education from the 2004 curriculum. It could be

4

Stojković, J.. Fizičko vaspitavanje i njegove reforme. The kingdom of Serbia printing. Belgrade,

1897, pp. 83.
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said that in this period a lot of new things had been introduced, which would,
many years later, still be the axioms of proper physical education. For example,
there were introduced children games, hygiene rules for before and after practice,
and the practice was performed under the supervision of teachers and on the
fresh air. However, except for the good beginning while introducing this subject,
unfortunately, it have not got widespread through Serbia, and very quickly it
ceased to be performed in schools (Stojković, 1897).
In the Kingdom of Yugoslavia, school physical education was not getting the
necessary attention, neither in pedagogical theory, nor in school practice.
Gymnastics as the school subject was included in the group of skills and it, largely,
held characteristics from the time of the old bourgeois schools, up until the end of
the World War II. Classes in Serbia were carried by Sokolian gymnastic system
with the contents of folk physical exercises, Slavic spirit and tradition, and with
the indications of pre-military training (Rodić, 2002). In this period, there were
placed no new aims and objectives of physical education which would require
analysis.

AIM AND OBJECTIVES OF PHYSICAL EDUCATION IN THE
20TH CENTURY
After the World War II, in the twentieth century, eight agendas for
elementary and high schools were officially adopted, and, by Rodić's view, all of
them presented pedagogical and educational failure, because the school got stuck
in the circle of Enlightenment pedagogy, which believes that only by accumulation
of knowledge fulfills its social mission. Enlightenment pedagogy reduces physical
education on acquiring motor stereotypes, acquiring skills, and making a dead
fond of sports and technical skills which student can not or does not know how to
use (Rodić, 2002).
Nevertheless, beside these rather negative conclusions, with which we
could partly agree, when questioning the entire physical education, from the
aspect of development of the aim and the objectives of physical education in this
period, by our opinion, it can be distinguished two separate periods which differ
widely.
The first one is the period after the World War II until the eighties, when
physical education functioned, at certain times, even without the formulated aim,
which was followed by various formulations of the aim of physical education that
had, as Franković states, “higher” national interest (Franković, 1969). In this
period, everything was subordinated to empowering labor force of population and
military preparation, whereby physical strength and citizen discipline were the
cardinal virtues that had to be developed in physical education. And the objectives
of physical education were, in that period, determined primarily from the area of
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“higher” i.e. national interest, while the interests and the needs of development of
a personality were in the background or neglected (Matić et al., 1992). Between
the fifties and the seventies of the 20th century, the aim and the objectives of
physical education, ideologically driven by the general orientations in education,
were insufficiently clear, excessive, and unrealizably far fetched from the
individual development of a child's personality (Višnjić et al., 2004).
The second period, by our opinion, begins at the start of the eighties, when,
due to engagement of experts in the field of physical education and the enormous
effort expanded by professor Matić and his associates in the research named
“Axiological and methodological basis of revaluation of bodily movementexercises”, one of the very first definitions of aim of physical education appears,
with humanistic orientation, and which was turned to the needs of children and
youth (formulated by educational worker Nikola Pajić):
“The aim of physical education is that students through various ways of
systematic practice and theoretical education grasp the meaning, the values and
the significance of physical education for their physical development, health and
5
defensive capability, personal and social happiness – the pleasure provided by it.“
Unlike the previous aims, in the formulation, for the first time, there are
parts which are related to the individual development of a person, but there are
still some particular elements focused on “higher national interests”. However,
despite this fact, the formulation was a big improvement over the previous period,
and that was the initial moment of unrestrainable process of development of the
aim of physical education. In the following years, as the official definitions of the
aim of physical education, there had been two new definitions (from the 1986. and
the 1990. agendas), partly focused on child's individual development, but still with
some particular elements which, by our opinion, do not belong in the specific, and
yet general and comprehensive aim of physical education. The proposed
definitions are:
“The aim of educational work in physical education is to satisfy the needs of
a student, in this age group, for a movement and to contribute increasing their
adaptive and creative capabilities in the modern life and work conditions, as well
as to develop the health culture of a student, necessary for preservation of health.”
6
and:

5

Matić, M., et al., Aksiološke i metodološke osnove revalorizacije telesnog kretanja-vežbanja,
Faculty of physical education, Belgrade., 1982, pp. 143.
6

Program fizičkog i zdravstvenog vaspitanja za osnovnu školu (1986). Physical education, 2,
Belgrade. pp. 153.
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“The aim of physical and health education is to satisfy needs of a student for
movement, to contribute increasing their adaptive and creative capabilities in the
modern life and work conditions, to develop health culture necessary for
preservation of health, as well as to create permanent habits of incorporating
7
physical education in everyday life and lifestyle in general”.
When it comes to the objectives of physical education that existed in this
period, it could be concluded that those objectives were not in the accordance
with the formulated aims, and that the objectives were in some particular spots
still to complicated, insufficiently clear, hardly practically feasible, and partly
ideologically colored. If we start from the fact that objectives of physical education
should be in accordance with an aim of physical education, and if these were set
realistic, then the objectives have to be in accordance with the aims. Then we
could conclude that this period's objectives of physical education did not
contribute to achievement of the aim of physical education.

PHYSICAL EDUCATION IN THE 21ST CENTURY
Within the context of educational reforms, and in accordance with the
concept of promoting an active lifestyle and lifelong learning, there have been
some changes in the curriculum of physical education in certain regions of Europe.
Also, changes are evident in the aim and the objectives of physical education,
which were being redefined within the context of more complex outcomes
directed to lifelong learning, health welfare, an active lifestyle, and individual and
social development of a child (Hardman, 2008). By reviewing the current status of
physical education in the world, it could be generally concluded that, even despite
various ways of its realization, physical education in different educational systems
is characterized by a common goal. The goal could be recognized by its efforts for
the physical education process “from the cradle to the grave”, that contributes to
the individual development within the meaning of “physically educated person”
concept (Hardman, 2008). The representation of this idea brought a broader role
for physical education, which, as such, has some particular kind of responsibility.
That responsibility is reflected in the fact that with the contents of this subject are
processed many of contemporary questions within the realm of educational
process with the characteristics not being offered by any other educational or
school subject (Hardman, 2009). Efforts to contribute to development of child's
personality, through the teachings of physical education by encouraging the
physical development and perfecting motor capabilities, as well as to form

7

Program fizičkog i zdravstvenog vaspitanja za osnovnu školu (1990). Službeni glasnik RSProsvetni glasnik, 4. pp. 153.
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children's attitudes and habits in the periods of childhood and adolescence, that
should contribute to healthy lifestyle even in the adulthood, are generally
accepted and present one of the most important aims of teaching physical
education in most of the developed countries.
Theoretically speaking, the aim and the objectives of physical education in
our country, are different in neither of segments from the aims and the objectives
of physical education in other developed countries in Europe or America
(Hardman, 2008). The current official definition of the aim of physical education,
created after a long period of its development back from the eighties of the last
century, treats physical education as a comprehensive process with far reaching
positive consequences. Since the definition clearly emphasizes that “the aim of
physical education, by various and systematic motor activities, in accordance with
the rest of education areas, to contribute to the integral (cognitive, affective,
motor) development of student's personality, development of motor capabilities,
acquirement, perfection and enforcement of motor skills, habits and necessary
8
theoretical knowledge in both everyday and specific life and work conditions“ , it
could be validly inferred that this way to achieve such a aim of physical education
would be more likely if the students were, at the right way and in the right time,
directed to development and improvement of their own predispositions. One of
the main roles in that process, the teaching of physical education, belongs to the
teachers of physical education. They should contribute to achievement of the aim
by concretisation of the general objectives of physical education. For these
reasons, it is of great importance to properly place and clearly define the
objectives of physical education, so its realization could be possible in the specific
conditions of everyday teaching practice. The Curriculum of physical education for
elementary schools, from the year 2004, started to be implemented from the
academic year 2004/5, for the first time in postwar history of teachings of
physical education, offers the precise picture of objectives of physical education.
Within the objectives such as “encouragement of growth, development and
influence on proper body posture”, “development and perfection of motor
capabilities”, “acquisition of motor skills which are, as contents, determined by the
program of physical education and acquisition of of theoretical knowledge
necessary for its implementing”, “acquisition of knowledge for the understanding
the significance and the essence of physical education defined by the aim of this
educational area”, “establishment of moral and volitional personality's virtues”,
“empowerment of students for using the acquired skills, the knowledge and the
habits in everyday life and work conditions” and “acquisition and development of
awareness about need for knowledge, a health preservation and protection of

8

“Službeni glasnik RS-Prosvetni glasnik”, 10, Belgrade, 2004, pp. 63.
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nature and human environment”, the direction of pedagogical work is very clearly
determined within the process of teachings, in order to achieve the aim of this
particular educational area.
However, despite the properly and precisely defined aim and the objectives
of physical education in our country, as well as knowledge about the values of
physical education as an inevitable part of education of children and youth,
unfortunately, we can not be satisfied with the current situation, observing the
realization and status of physical education in our country. As well as everywhere
in the world, in our country also exists a problem with the quality of realization of
physical education. Subject of physical education, despite having the same status
as other mandatory subjects, is very often being considered as less significant than
the other subjects, so, within such situation of the teachings, it cannot be expected
that we achieve the aim and the objectives. We could see the fact that the
teachings of physical education, for a longer period, cannot achieve its aim, from
the information that says that even despite students' and their parents' positive
attitude towards the teachings of physical education and physical practices, that
positive attitude is not sufficiently realized through physical exercises outside
school hours (Milanović, Radisavljević Janjić, 2007). This means that even adults,
in this case parents who should be a role model for their children, despite the fact
that mainly grasp the significance of everyday physical exercises for preservation
of health and proper physical fitness, are not implementing this knowledge in
praxis. The question arises whether the phrases such as “having a healthy and
active lifestyle” are just phrases, and why most of the people, despite having
knowledge about the values of physical exercise, does not live by an active
lifestyle. It is necessary to answer the question whether this behavior is a
consequence of oversights from physical education or an influence of some other
factors. As far back as 1982. Matić and his associates planed a research, where
they should have investigated individual and group experience in which physical
culture, by the means of knowledge, attitude and belief became the lifestyle. We
assume that on the basis of results of such a research, had it been maintained in
the current time, one could set the directions of the development of physical
education where its aim and objectives could be realistically achieved.

CONCLUSION
By reviewing physical education as a part of the education that goes
through kind of a crises, as a consequence of the spiritual crisis of our time, it
could be concluded that physical education, as a part of the overall education, is
also in the crisis. Physical education, its aim and objectives were always
determined and depended upon the general principles of the education. In its
development, physical education has passed a long way from the ancient times,
when physical exercises were an inevitable part of the education; the period of the
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nineteenth century, when there were the first considerations about physical
exercises and the need for physical education in schools and initiation of more
advanced physical education of school youth, through the post-war period when
physical education was subordinated to the national interests; to time when
physical education is oriented on the needs of children and youth, and the current
time when it is rightfully attributed that it has a bigger role and the certain kind of
responsibility in the process of the development of an individual as a “physically
educated person”. Through these periods of physical education, the aim and the
objectives of physical education, at the beginning, were just indicated, then
ideologically driven by the general orientation of the society, without an intention
that development of an individual's personality should be the priority. With
formulations of the aim which are focused on personal development of an
individual by physical education, it begins a step forward to defining the aim
which is, by encouragement of physical education, acquisition of knowledge and
perfection of motor skills, directed towards the development of a child's
personality and the formation of child's attitudes and habits, that should direct
them towards a healthy lifestyle. Validations of the actual feasibility of the aims
and the objectives are necessary in order to consider the realistic scope of
physical education as a part of the overall education.
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INTRODUCTION
Numerous foreign and domestic scientific researches have confirmed that
systematic practice, i.e. training causes a whole range of changes in
anthropological status of each subject under such a treatment.
The changes in the condition of a subject most often occur in the range of
some abilities and features, especially in the field of motor skills. All these
anthropological characteristics can be quantitatively and qualitatively changed.
Such quantitative changes imply the changes in the increase or decrease in the
efficiency of some ability, property or information on motor skill, while qualitative
changes imply the changes in the interrelation between the previously mentioned
characteristics.
Contrary to the positive evaluation, numerous analyses and studies in the
past ten years conducted with the aim to evaluate football practice efficiency,
showed that this activity is far behind the optimum development of other
activities and that it generally does not have the results which would suit our
present needs, requirements and circumstances.
The consequences of this underdevelopment are multiple. They most often
affect anthropological status of football players, which is confirmed by very much
underdeveloped abilities and features, especially in the field of technical
knowledge and tactical skills which directly influence achieving top-level football
results.
The latest scientific knowledge, outstanding technical accomplishments and
other achievements of civilization unambiguously stimulate faster development
and modernization of football practice.
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This paper attempts to provide the answer to the question to which extent
situational practice affects transformation of anthropological dimensions of young
football players and to contribute to solving of previously mentioned problems to
some extent.

SUBJECT AND AIM OF THE RESEARCH
The focus of this research is the impact of situational practice on
transformation of some anthropological dimensions of chosen football players.
In this context, the subject of this research in the broadest sense is focused
on experimental verification of the impact of situational practice on
transformation of some anthropological dimensions of chosen football players.
Considering that the impact of this organizational model of practice will be
evaluated on the basis of its immediate effects on transformation of some motor,
functional, cognitive and conative features, the subject of this research in the
narrow sense is exactly the features of the anthropological status of young football
players.
On the basis of the focus and the subject of the research, logically it follows
that the overall aim of the research is to investigate and experimentally verify the
impact of situational practice on transformation of some anthropological
dimensions of chosen football players and thus determine general conditions and
suitability (expediency) of such organizational model of practice.
In order to achieve the overall goal, the following operational tasks can be
set:
1. To determine the initial condition in the range of motor, functional,
cognitive and conative variables;
2. To conduct a longitudinal experiment in the duration of one macrocycle
(annual);
3. To determine the final condition in the range of motor, functional,
cognitive and conative variables.

METHODS

TEST GROUP
The test group consisted of 70 chosen football players aged 12 – 14,
members of football clubs from Belgrade who competed in the first Belgrade
league.
The test group consisted of 70 subjects from the following football clubs:
- FC “Obilić” Belgrade, FC “Zemun” Zemun, FC “OFK Beograd” Belgrade.
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These test groups were chosen by a deliberate selection method due to
organization of training practice in the above mentioned clubs.
Special requests for selection of the subjects were the following:


The requested age of the subjects was 12 – 14 years, ± 6 months;



Subjects were required to be healthy at the testing time;



Subjects were required to have 4 – 6 years of sports experience,
and in most cases they were selected from youth teams of the
above mentioned clubs;



Subjects were to be permanent or potential members of their
teams;



Subjects were to be involved into regular training process;



Subjects were to be included into an organized competition system.

SAMPLE OF THE VARIABLES
MOTOR SKILLS were evaluated according to the following variables:
Mechanism for structuring of movement were evaluated according to:
1. Hand tapping

(MTAP)

2. Leg tapping

(MTAN)

3. Coordination with a bat

(MKO)

Mechanism for regulation of muscle tone and synergistic regulation
was evaluated according to:
4. Deep forward bend on the bench

(MDPK)

5. Side standing on a low balance beam with eyes closed

(MPSG)

6. Splits

(MSPA)

Mechanism for regulation of excitation intensity was evaluated
according to:
7. Standing long jump

(MDM)

8. 20 m sprint start running

(M20V)

9. Throwing medicine ball from lying on the back position

(MBME)

Mechanism for regulation of duration of excitation in CNS motor zones
was evaluated according to:
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10. Torso lifts in 30 sec

(MD30)

11. Pull-up endurance

(MVIS)
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12. Chin-up endurance

(MIPR)

FUNCTIONAL ABILITIES were evaluated according to the following
variables:
Aerobic abilities (VO2/ml/kg body weight) were evaluated according to:
1. Heart rate at ergostasis

(PER)

2. Oxygen consumption expressed in litres – table

(VO2)

3. Body weight

(TM)

4. Height

(TV)

5. Workload expressed in watts (W)

(OPT)

6. Heart rate at rest

(PM)

All the above variables were in function of obtaining the key variable for
evaluation of the maximum aerobic ability of the subjects.
COGNITIVE ABILITIES were evaluated according to the following
variables:
1. For evaluation of the efficiency of parallel processor, i.e. for spotting of
relations and correlates, test S-1 was conducted;
2. For evaluation of the efficiency of input processor, i.e. perceptive
reasoning, test IT - 1 was conducted;
3. For evaluation of the efficiency of serial processor, i.e. symbolic
reasoning, test AL – 4 was conducted.
CONATIVE CHARACTERISTICS were evaluated according to the following
variables:
1. The regulator of activity
2. The regulator of biological functions
3. The regulator of defense reactions

(EPSILON)
(HI)
(ALFA)

4. The regulator of attack reactions

(SIGMA)

5. System for coordination of regulative functions

(DELTA)

6. System for integration of regulative functions

(ETA)

METHODS OF PROCESSING OF THE RESULTS
Canonical discriminant analysis was used for evaluation of differences in
the structure of motor, functional and cognitive abilities, as well as conative
features of the selected active football players. Discriminant model is interpreted
as a special type of factor analysis which comprises components which
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differentiate groups in the range of variables. General statistical significance of the
differentiation between the groups of subjects was calculated by F-test.
Discriminant variables are acquired on the basis of discriminant coefficients
dependable on the variance of each variable from the applied system of variables
and have original results. Discriminant strength of the applied variables is
determined by Wilks’ lambda, while the level of significance of discriminant
equation is determined by Bartlett test.

RESULTS AND DISCUSSION
RESULTS OF THE DISCRIMINSNT ANALYSIS IN THE INITIAL AND FINAL
MEASURING
Based on the results shown in table 1, it can be emphasised that there is
statistically significant difference in the analyzed ranges between the results in
the final and the initial measuring (Sig = .00). Coefficient of canonic correlation
(Can Corr = 0.77) indicates that only one significant discriminant function is
explained by 0.77%, and thus the experimental treatment had a positive impact
on the changes of tested anthropological dimensions. Discriminant strength is
high (Wilk’s L= 0.39) which indicates that the resources applied during the testing
period had positive impact on the changes of analyzed features of anthropological
dimensions of the large number of subjects.
Structure matrix of discriminant function is shown in table 2 and its
corresponding group centroids in table 3. Discriminant strength was influenced
by a large number of variables which belong to different ranges. The tests of
structuring of movement, hand tapping (MTAP) and coordination with a bat
(MKO), are at the top of discriminant function with a positive sign in favour of the
final measuring. The final measuring showed the reduction in total body weight
most probably due to the reduction of subcutaneous fat and at the same time,
there was an increase in maximum, absolute and relative oxygen consumption and
increase of workload expressed in watts (PER, OPT, VO2). This indicates that the
experimental treatment provided higher level of functional abilities of the
experimental group and accordingly better physical condition. Greater level of
adaptation of cardiovascular system of subjects to greater efforts indicates that
there was a change in functional abilities at the end of the experimental treatment.
At the end of the experimental treatment the subjects of the experimental
group modulated tonic status better (ALFA) and better regulated and controlled
cardiovascular, respiratory, gastrointestinal and uropoetic system (HI). This
confirms the hypothesis of two-way relation between the regulator of defense
reactions and the regulator of biological functions. In the end it should be
mentioned that discriminant function is determined by a test of explosive power throwing medicine ball from lying on the back position as well as by a test of
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flexibility – splits. The changes in height, although discriminantly significant, can
not be attributed to the influence of experimental treatment but to heredity.
The last significant discriminant variable is the test (IT – 1) used to
estimate the efficiency of the processor input i.e. perceptive reasoning and which
corresponds to Cattell’s general perceptive factor responsible for the process of
reception and decoding of information and solving the problems of which the
elements are directly in the field of perception. This discriminant variable
indicates that, in the preferred branches of sport, the results unquestionably
depend on the ability to solve the problems with elements in the field of
perception. This is understandable considering the structural characteristics of
football which require good dynamic stereotypes of all techniques as well as the
ability to directly create new programmes of attack, defense and counter-attack
activities.

Table 1

Fcn
1*

Canonic discriminant functions

Eigen

Pct of

Cum

Can

Wilks

V.

Var

Pct

Corr

L

1.51

100.00

100.00

.77

.39

X²

DF

Sig

120.09

16

.00
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Table 2

Table 3

Structure matrix

Group centroids

FUNC1
MTAP

.51

GRUPA

FUNC1

MKO

-.45

TM

-.42

I

-1.22

PER

.38

F

1.22

MBME

.30

MSPA

.29

OPT

-.27

ALFA

-.26

MTAN

.26

HI

-.25

VO2

.24

TV

.24

PM

.24

IT1

.22

M20V

.21

ETA

-.18

MDPK

.17

DELTA

-.17

AL4

.12

MD30

.12

SIGMA

-.10

MPSG

.07

MDM

-.07

MVIS

.06

EPSILON

.06

S1

.05

MIPR

.03

CONCLUSION
The research has been conducted with the aim to determine the differences
in structure of motor, functional and cognitive abilities, as well as conative
features of the chosen football players who play football actively.
In order to determine the differences in structure of motor, functional and
cognitive abilities as well as conative features of the chosen football players the
research was conducted on 70 subjects aged 12 – 14.
386

Book of proceedings 2013

All the data presented in this paper were processed in the Center for
multidisciplinary researches of the Faculty of Sports and Physical Education of the
University in Priština by the system of programs for data processing developed
by Popović, D. (1980), (1993) and Momirović, K. and Popović, D.

(2003).
Discriminant strength was influenced by a large number of variables which
belong to different ranges. The tests of structuring of movement, hand tapping
(MTAP) and coordination with a bat (MKO), are at the top of discriminant function
with a positive sign in favour of the final measuring. The final measuring showed
the reduction in total body weight most probably due to the reduction of
subcutaneous fat and at the same time, there was an increase in maximum,
absolute and relative oxygen consumption and increase of workload expressed in
watts (PER, OPT, VO2). This indicates that the experimental treatment provided
higher level of functional abilities of the experimental group and accordingly
better physical condition. Greater level of adaptation of cardiovascular system of
subjects to greater efforts indicates that there was a change in functional abilities
at the end of the experimental treatment.
At the end of the experimental treatment the subjects of the experimental
group modulated tonic status better (ALFA) and better regulated and controlled
cardiovascular, respiratory, gastrointestinal and uropoetic system (HI). This
confirms the hypothesis of two-way relation between the regulator of defense
reactions and the regulator of biological functions. In the end it should be
mentioned that discriminant function is determined by a test of explosive power throwing medicine ball from lying on the back position as well as by a test of
flexibility – splits. The changes in height, although discriminantly significant, can
not be attributed to the influence of experimental treatment but to heredity.
The last significant discriminant variable is the test (IT – 1) used to
estimate the efficiency of the processor input i.e. perceptive reasoning and which
corresponds to Cattell’s general perceptive factor responsible for the process of
reception and decoding of information and solving the problems of which the
elements are directly in the field of perception. This discriminant variable
indicates that, in the preferred branches of sport, the results unquestionably
depend on the ability to solve the problems with elements in the field of
perception. This is understandable considering the structural characteristics of
football which require good dynamic stereotypes of all techniques as well as the
ability to directly create new programmes of attack, defense and counter-attack
activities.
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Abstract: The aim of the research was the application of avariable system of 12
morphological characteristics and the identification of differences between the
subgroups of a sample consisting of 136 preschool children (70 girls and 66 boys),
aged 6 years ± 6 months, in terms of their gender and the arithmetic means of the
variables, in order to examine their morphological development validly and
objectively.The data were processed by using statistical methods of multivariate
and univariate analysis of variance (MANOVA/ANOVA).The results revealed that
there was a statistically significant difference among the arithmetic means (p=00)
between the girls and boys in the whole system of (multivariately) applied
morphological variables. After calculating the univariate analysis (ANOVA), it was
evident that the differences in shoulder width, pelvic width, hip width,
averagethorax volume, outstretched upper arm diameter and body mass values,
which were higher among the boys (the differences have a negative prefix),make a
special contribution to the overall difference.The boys had significantly wider
shoulders, pelvis and hips, and a larger chest and upper arms size, as well as larger
body mass. In addition, the difference at the multivariate level is even more evident
due to the difference in the upper arm skin fold, where we found another
statistically significant difference. However, the higher values were in favor of girls.
Keywords: girls, boys, preschool, morphological characteristics, MANOVA/ANOVA,
differences

INTRODUCTION
The transformation of the anthropological status of an individual is
impossible without excellent knowledge of all the relevant segments. The
morphological characteristics make up one of the segments of anthropological
status as well.
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The term morphological characteristic mainly implies a system of
morphological dimension structures that is determined by a limited number of
manifest, directly measurable anthropometric measures.
It is well known that during body growth and development, certain parts of
the body do not follow the same curve, but they reach their maximum at different
pointsin time. For these reasons, morphological body structure, which is based on
the interaction of all the anthropometric measures at various stages of
development may be different, i.e., certain morphological characteristics may at
different points of time interact with different coefficients of a specific
morphological structure of the body(Malacko & Stanković, 2009; Popović-Ilić et al.,
2010; Stanković & Malacko, 2011; Živanović et al., 2010.
The development of certain morphological characteristics is to a considerable
extent determined by the individual combination of endogenous and exogenous
factors, which at the same period of development determine different physiological
agesof different participants. For some morphological characteristics, especially
those that are under the significant influence of exogenous factors, variations in
the population of the same chronological age may be quite large.
Today it is impossible to imagine any more serious planning of a motion
activity so as to transform anthropological status without knowing the
morphological characteristics related to the specifics such as age characteristics,
characteristics of sex, constitutional and functional body capacities(Malacko &
Doder, 2008; Stanković, 2001; Stanković & Popović, 2009).
Age characteristics represent one of the main factors in the planning of
transformation processes of anthropological status, and of morphological
characteristics as well. Note that there are differences between the preschool
population and other ages, both in quantitative and qualitative terms. For example,
muscle mass in preschool children is absolutely lower in comparison to other older
ages, whereas in relation to the actual body mass of a child is lower than that of
adults, and according to some authors, it makes up 27% of the muscle mass as
compared to 44% in adult muscle mass(Bala , 1981, 1996).
Gender is a significant factor in the development of an individual and it in
many ways determines the differences in morphological characteristics. Identifying
and understanding these differences is a necessary factor in what we call the
qualitative transformation of the anthropological status of an individual, and in this
paper those individuals are preschool girls and boys.

THE METHOD
The sample of participants
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The sample of participants included 136 preschoolers, aged 6 years ± 6
months. The total sample was divided into two groups. The first group consisted
of 70 girls and the second group consists of 66 boys. All of the participantstook
part in organized physical education classes in their preschools in Nis.

The sample of variables
The overall system for determining the morphological dimensions consists
of 12 anthropometric measures(Stojanović et al., 1975; Toskić, 2000; Toskić et al.,
2012):
1) Longitudinal dimension
1. Body height

AVIS

2. Seated height

ASED

3. Leg length

АDUN

2) Transverse dimension
4. Shoulder width

ASRA

5. Pelvic width

ASIK

6. Hip width

ASKU

3) Body volume and mass
7. Average thorax volume

AOGK

8. Outstretched upper arm diameter

AONAU

9. Body mass

AMAS

4) Subcutaneous adipose tissue
10. Abdominal skinfold

AKNT

11. Back skinfold

AKNL

12. Upper arm skinfold

AKNN

Statistical analyses
In the multivariate analysis of variance of the morphological and motor
area (MANOVA - Tables 5 and 6) the following were calculated: Wilks’ Lambda –
the coefficient value of Wilks’ equality group centroid test; F-test – the coefficient
value of the F-test for determining the significance of Wilks’ Lambda; Sig. – the
statistical significance of the calculated F-test and the difference between the
centroids of the groups. In the univariate variance analysis of the morphological
and motor space (ANOVA - Tables 5 and 6) the following were calculated: the Ftest (F) and statistical significance of the F-test (sig.). In addition, in order to
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facilitate the interpretation we have also presented the arithmetic means (Mean 1
and Mean 2) as well as the (Mean Difference)difference between them (Popović,
1993a, 1993b; Malacko & Popović, 2001).

RESULTS AND DISCUSSION
Table 1 - BASIC DESCRIPTION PARAMETERS - MORPHOLOGICAL AREA GIRLS
VAR.

N

МАX

MIN

M

Sm

SD

SKEW

КURT

АVIS

70

116

138

125.071

0.739

6.182

0.340

-0.747

АSED

70

54

73

64.186

0.612

5.117

0.187

-0.647

АDUN

70

55

75

64.057

0.656

5.490

0.311

-1.011

АSRA

70

22

32

26.486

0.242

2.027

0.349

0.042

АSIK

70

17

26

20.700

0.244

2.038

0.453

-0.100

АSKU

70

17

25

20.229

0.257

2.148

0.724

-0.231

АОGК

70

50

74

56.957

0.689

5.765

1.341

1.447

АОNA

70

14

22

17.314

0.208

1.741

0.585

0.129

АМАS

70

16

36

22.186

0.424

3.548

1.177

3.360

АКNТ

70

6

13

9.229

0.238

1.994

-0.156

-0.887

АКNL

70

6

13

8.386

0.185

1.544

0.998

1.384

АКNN

70

5

13

8.771

0.192

1.608

0.298

-0.101

АКPT

70

9

15

11.700

0.155

1.301

-0.231

-0.380

After the analysis of the obtained values in Table 1we may note that the
variables AOGK and AMAS have a positively asymmetric distribution. This
indicates that the top of the distribution curve of the results of the mean values of
the chest volume and body mass for the girls significantly shifted to the left, i.e. to
the area of lower values. We may also note a leptokurtic distribution in the AOGK
and AMAS variables, which indicates a more evident grouping of the results
around the arithmetic means, i.e. it indicates a slightly increased homogeneity of
the result distribution.
Table 2 - BASIC DESCRIPTION PARAMETERS - MORPHOLOGICAL AREA BOYS
VAR.

МIN

N

МАX

M

Sm

SD

SKEW

KURT

АVIS

66

115

137

127.000

0.757

6.149

-0.164

-0.672

АSED

66

50

73

63.333

0.763

6.200

-0.657

0.036
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АDUN

66

51

79

63.985

0.743

6.040

0.019

0.782

АSRA

66

25

39

29.000

0.394

3.201

1.509

2.252

АSIK

66

19

28

22.985

0.287

2.330

-0.034

-1.082

АSKU

66

18

28

22.606

0.308

2.505

0.598

-0.351

АОGK

66

50

87

63.197

0.995

8.081

0.702

0.078

АОNА

66

14

26

19.985

0.356

2.890

0.098

-0.831

АМАS

66

20

46

27.258

0.874

7.098

1.633

1.489

АКNT

66

3

14

9.182

0.231

1.880

-0.171

0.855

АКNL

66

2

13

8.803

0.205

1.666

-0.686

3.678

АКNN

66

6

14

9.303

0.203

1.645

0.393

0.225

АКPT

66

8

14

10.818

0.170

1.380

0.229

-0.591

After the analysis of the obtained values in Table 2we may note that the
variables ASRA and AMAS have a positively asymmetric distribution. This
indicates that the top of the distribution curve of the results of the shoulder width
and body mass for the boys significantly shifted to the left, i.e. to the area of lower
values.We may also note a leptokurtic distribution in the ASRA and AKNL
variables, which indicates a more evident grouping of the results around the
arithmetic means, i.e. it indicates a slightly increased homogeneity of the result
distribution.
Table 3 - Multivariate and univariate analysis - MORPHOLOGICAL AREA
SIG.

Mean 1

Mean 2

Mean

(girls)

(boys)

Difference

VAR.

F

АVIS

3.323

0.071

125.071

127.000

-1.929

АSED

0.768

0.382

64.186

63.333

0.852

АDUN

0.005

0.942

64.057

63.985

0.072

АSRA

30.307

0.000

26.486

29.000

-2.514

АSIK

37.150

0.000

20.700

22.985

-2.285

АSKU

35.436

0.000

20.229

22.606

-2.377

АОGK

27.112

0.000

56.957

63.197

-6.240

АОNА

43.167

0.000

17.314

19.985

-2.671

АМАS

28.262

0.000

22.186

27.258

-5.072

АКNТ

0.020

0.888

9.229

9.182

0.047

АКNL

2.298

0.132

8.386

8.803

-0.417

АКNN

3.631

0.059

8.771

9.303

-0.532

АКPТ

14.717

0.000

11.700

10.818

0.882

Wilks’ Lambda – 0.389; F-ratio - 14.763; Sig. – 0.000
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According to the value of Wilks’ Lambda (0.389), and the F-ratio (14,763)
that are given below in Table 3, there is a statistically significant difference (sig. 0.000) in the studied morphological characteristics between the groups preschool
girls and boys. These figures indicate that there is a statistically significant
difference at the multivariate level.
After the calculated univariate analysis (ANOVA - Table 5) it is evident that
the differences in shoulder width (ASRA), pelvicwidth (ASIK), hip width (ASKU),
averagethorax volume (AOGK), outstretched upper arm diameter (AONA) and
body mass (AMAS) made significant contributions, all of which showedhigher
values in favor of the boys (the differences have a negativeprefix). The boys have
significantly wider shoulders, pelvis and hips, as well as larger chest and upper
arm diameter, and larger body mass. In addition,the difference in the forearm skin
fold (AKNN) contributed to the differenceat the multivariate level, with a
statistically significant difference in favor of girls.

CONCLUSION
The aim of this study was to use a set of 12 morphological variables to
determine the differences in morphological characteristics in relation to sex.
In order to determine the differences we tested 70 preschool girls and 66
preschool boys, aged 6 years ± 6 months.
For the evaluation of the morphological characteristics of the participants
we have implemented a system of 12 morphological variables selected in
accordance with the International Biological Program. Data processing was
performed by using the statistical methods of the multivariate and univariate
analysis of (MANOVA/ANOVA) variance.
The results revealed that there was a statistically significant difference
among the arithmetic means (p=00) between the girls and boys in the whole
system of (multivariately) applied morphological variables.After calculating
theunivariate analysis (ANOVA), it was determined that the differences in
shoulder width, pelvic width, hip width, average thorax volume, out stretched
upper arm diameter and body mass made a significant contribution to the
difference, and that they all had higher values in favor ofthe boys (the differences
have a negativeprefix).The boys have significantly wider shoulders, pelvis and
hips, as well as a larger chest and upper arm diameter, and larger body mass. In
addition,the difference in the forearm skin fold contributed to the differenceat the
multivariate level, with a statistically significant difference infavor ofthe girls.
It should be said that the results are consistent with previous findings in
this field of study.
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Abstract: The aim of the research is tocalculate the effects of a12-variable
prediction system of morphological characteristics on the result of a 10 meter
running speed testwith a flying start on a sample of 136 preschool children.Data
processing,based on the statistical methods of a regression analysis,offeredresults
thatindicated that the system of predictor variables of the morphological space had
a high and statistically significant multiple correlation with the dependent criterion
variable. The values of the regression coefficients revealed that of all the predictor
variables only the body height and upper arm skinfold variables hada statistically
significant effect on the criterion. Taller children with smaller upper arm
skinfoldsscored higher values for the criterion variable of the specific motor skill of
a10 meter sprint with a flying start, and since it is a question of speed, higher values
mean a poorer result.
Keywords: preschool children, speed, morphological characteristics, influence

INTRODUCTION
Success in all kinesiology activities depends onthe anthropological
dimensions of a person. Studies that contribute to the changes of the process are
constantly being conducted in order to optimize the transformation processes.
This is understandable, given that the achievements of a person arelimitedto
his/her potential skills.
It is well known that in anthropology and kinesiology it is not possible to
directly perform measurements of the factors that are relevant for success in any
kinesiology activity. We are able todeterminethe existence of these factorson the
basis of their indicators, i.e.reactions. It is therefore one of the primary tasks
ofanthropological studies to find methods that enable us to determine the factors,
i.e. personality dimensions that are responsible for achieving success in
kinesiology activities(Stanković, 2001; Stanković & Malacko, 2009).
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A great number ofstudies, both in our country and abroad,dealing with the
impact of physical exercises instruments on the development of anthropological
status, clearly showed that the development of almost all the segments of
anthropological status can be affected by the proper organization of exercise and
adequate dosage of intensity and extent of the load.
Sincemorphological characteristics and motor skills represent parts of the
anthropological space, it is reasonable to assume that they have a definite impact
on the development of the anthropological status of preschool children. Defining
the level of development of the anthropological status segments allows us to pay
more or less attention to some components of that status at a certain age,
according to the extent of a change that may be expected under the influence of
certain motion activity.
In the caseof the qualitative improvement of the anthropological status of
an individual, it is highly important to stress that such improvement is possible
only with respect to the fact that the anthropological status is multidimensional in
its nature, and we should accept it as such, by respecting its multidimensionality,
when planningcertain transformation activities, as well as when carrying out
research as is the case of this study (Bahnke & Wilmore, 1974; Hošek-Momirović,
1981, 1987; Malacko & Stanković, 2009).

METHODS
The sample of participants
The sample consisted of 136 preschoolers, aged 6 years ± 6 months. The
total sample was divided into two groups. The first group consisted of 70 girls and
the second group consisted of 66 boys. All of the participants took part in physical
education in their preschools in Nis.

The sample of variables
The overall system for determining morphological dimensions consists of
12 anthropometric measures(Kurelić et al., 1975):
1) Longitudinal dimension
1. Body height

AVIS

2. Seated height

ASED

3. Leg length

АDUN

2) Transversal dimension

398

4. Shoulder width

ASRA

5. Pelvic width

ASIK
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6. Hip width

ASKU

3) Body volume and mass
7. Average thorax volume

AOGK

8. Outstretched upper arm diameter

AONA

9. Body mass

AMAS

4) Subcutaneous adipose tissue
10. Abdominal skinfold

AKNT

11. Back skinfold

AKNL

12. Upper arm skinfold

AKNN

Statistical analyses
In the scope of the comparative parametric procedure,the multiple linear
regression analysis was applied using the ENTER method. The following values
were calculated: R –the multiple correlation coefficient of the criterion variable
and of the system of predictor variables; R2 – thedetermination coefficient, F –the
F-test value, Sig. - statistical significance of the multiple correlation coefficient. All
these values are presentedinthe bottom of the tables, items 7 to 13. The following
values are presented in thetables, items 7 to 13: r –the correlation of the criterion
and predictor variables, r-Part –the partial correlation of the criterion and
predictor variable; Beta - standardized beta coefficient, t –the t-test value; Sig. Significance of the beta coefficient (Popović, 1993; Malacko & Popović, 2001).
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RESULTS AND DISCUSISION
Table 1 – A regression analysis of the morphological space variables and the
M10L criterion variable
VAR.

R

r -Part

Beta

t

Sig.

AVIS

-0.021

0.195

0.394

2.191

0.030

ASED

-0.173

-0.021

-0.053

-0.227

0.821

ADUN

-0.155

-0.120

-0.322

-1.331

0.186

AŠRA

0.033

0.121

0.181

1.347

0.180

AŠIK

-0.046

-0.013

-0.028

-0.143

0.887

AŠKU

-0.009

0.058

0.128

0.641

0.523

AOGK

-0.152

-0.208

-0.468

-2.354

0.020

AONA

-0.093

-0.016

-0.026

-0.180

0.858

AMAS

-0.031

0.072

0.145

0.802

0.424

AKNT

-0.024

0.151

0.274

1.691

0.093

AKNL

0.008

0.134

0.213

1.488

0.139

AKNN

-0.136

-0.231

-0.350

-2.624

0.010

AKPT

-0.164

-0.148

-0.232

-1.653

0.101

R=0.455; R2 =0.207; F=2.453; Sig.=0.005

From Table 1 it is evident that the system of predictor variables of the
morphological space has a medium and statistically significant multiple
correlation with the dependent criterion variable M10L. The system of predictor
variables explains only 20.7% of the criterion variability, whereassome other
parameters, that are not included in this model, are responsible for the remaining
79.3%. The values of the regression coefficients show that of all the predictor
variables,only the body height variable - AVIS and upper arm skinfold variable AKNN have a statistically significant effect on the criterion. Taller children
(positive prefix Beta AVIS) and with a smaller upper arm skinfold (negative prefix
Beta AKNN) achieve higher values for the criterion variable of the specific motor
skill on a 10 meter sprint with a flying start, and since it is a question of speed,
higher values mean a poorer result.

CONCLUSION
The aim of this study was to determine the effect of specific morphological
characteristics to the resultsof a10m sprint with a flying start speed test. A total
400

Book of proceedings 2013

136 participants, preschool children were included in the study, aged 6, ± 6
months, in order to determine the relationship among certain morphological
characteristics and criterion variables.
For the evaluation of the morphological characteristics of the participants,
we applied a system of 12 morphological variables selected by the International
Biological Program. The criterion variable was the 10m sprint with a flying start
speed test.
The data were analyzedby using the statistical method of regression
analysis.
The results revealed that the system of predictor variables of the
morphological space had a medium and statistically significant correlation with
the multiple dependent criterion variable. According to the regression coefficient
values it is evident that of all the predictor variables, only the body height and
upper arm skinfold variables had a statistically significant effect on the criterion.
Taller children with smaller upper arm skinfold achieved higher values of the
criterion variable of the specific motor skill of the 10 meter sprint with a flying
start, and since it is the question of speed, higher values mean a poorer result.
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Abstract: In the years after the unification in 1918. there was a need for creating a
maritime organization modeled after those in the rest of the world. The Adriatic
Guard was founded in Split in 1922 and one of its main committees was established
in Niš in 1923. The Adriatic Guard was perhaps the only organization between the
two World Wars that held both the Serbs, Croats and Slovenes as equal members.
The Adriatic Guard engaged in propaganda, popularization of its membership and
fundraising activities to send their members to get to know the coastal cities. During
the celebration of the Day of the Adriatic Guard on June 14th of 1931 the procession
of several thousand people passed through Niš. Sokol cavalry was at the head of the
procession, followed by military music, Sokol society of Niš, three rural Sokol
companies from Sićevo, Gornji and Donji Matejevac, and behind them the scouts
from Niš, Leskovac and Pirot. At the back, the entire administration of the district
committee with delegates from local committees of Paraćin, Prokuplje, Pirot and
Bela Palanka. The Adriatic Guard was active in Niš until the beginning of the April
war in 1941 when this chivalrous and patriotic organization seizes to exist.
Keywords: navy, kingdom of SHS, Sokol society of Niš, subcommittees, youth

INTRODUCTION
Geographic area is a space in which history takes place, in which the culture
of the people gets created. Mountains, rivers, lakes and seas, connected by
different roads permanently existing in this geographic area seemingly as silent
witnesses, are actually the guidelines to a particular way of life of the people who
live there, as well as the way they exercise (physically and spiritually). The people
in this territory really are, a cultural areal, a civilization that has its center, its
borders and margins, and on the margins we usually find the most characteristic
features, appearances, tensions and weaknesses. The weakness of a nation is
reflected in its ability to forget its past. The inevitability of forgetting imposes an
awakening of a man's need to physically and spiritually move forward. Holding up
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to the positive examples from the past, without losing the importance of certain
things, events and people from our memory is the best fight against shadows of
oblivion. By writing about history we become noted witnesses whose testimonies
are the confirmation of our responsibility and firm commitment towards the
culture of remembering which is diametrically opposed to the culture of
forgetting. Memorizing and remembering actually builds a cornerstone of growth
and development for generations to come. The sea of our lives then becomes more
important for the future of the oceans of history. There is so little time in this
tirelessly flowing life, not even the brave Adriatic Guard could defend that time
from oblivion, as well as life’s changes and passing. Writing this essay, it’s author’s
goal to bypass oblivion through the culture of remembering. Using information
found in the Historical Archive of the City of Niš, the impact of the Adriatic Guard
on physical activity in Niš is taken as the subject of research. Article 1 of the
Adriatic Guard rulebook states that “this organization provides favorable
conditions for physical rest and mental refreshment, and that in contact with the
sea one feels its beauty, size and importance for national, economic and cultural
life and prosperity of our people... "

FOUNDING AND INFLUENCE OF ADRIATIC GUARD IN
KINGDOM OF SHS
After the First World War and the creation of a common state of the Serbs,
Croats and Slovenes, came the development of the Yugoslav idea via patriotic
societies and organizations. One such organization was the Adriatic Guard,
founded in Split. The person responsible for the creation and organizing of
Adriatic Guard society was Silvije Alfirević, high-school teacher from Split, who
was elected general secretary of the Central Administration of the Adriatic Guard
at the beginning of January in 1922. in Split. In February of 1922 the preliminary
work has been completed and the organization was named “The Adriatic Guard”.
The task of the Adriatic Guard was presented in the Article 2 of its statute: “To
nourish our people’s interest in defense, cultural and economic needs of our
homeland at the sea and coast. The task is carried out by the organization through
moral and material means and by the Rulebook.” Actions of the Adriatic Guard
looked up at the work of other maritime nations. Other foremost maritime
organizations were "Ligue Coloniale Maritime Francais" in France, "British Navy
League" in England and "Lega Navale Italiana" in Italy. All of these organizations
had numerous members. The founding of the board received responses not only
from Dalmatia, but also from Croatia, Bosnia, Serbia, Slovenia and other parts of
the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. During this period, “Adriatic Guard
Almanac” the official press, began to be published with the task of spreading the
ideas of the organization. With the founding of the Adriatic Guard successfully
accepted, the establishment of the Committee in Belgrade and Zagreb began as
well as the cities across the country (Adriatic Guard Almanac, year 1925). After the
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first few branches in the coastal cities, the organizations in the heartland
appeared. The organization of the Adriatic Guard on the territory of Serbia was
divided into:


Central Committees in Belgrade (JS at the University of Belgrade,
Belgrade, Trustee of Požarevac);



Central Committee Kragujevac (subcommittees: Gornji Milanovac,
Lapovo, Natalinci, Rača, Batočina);



Central Committee Kruševac (subcommittee Varvarin);



Central Committee Niš (Highschool subcommittee Aleksinac,
subcommittees: Aleksinac, Prokuplje, Caribrod, Svrljig, Žitkovac.
Trustees: Gornji Matejevac, Sićevo, Gadžin Han, Veliki Vrtop,
Kamenica, Malošište, Miljkovac, Donja Studena, Hum, Popovac);



Central Committee Novi Sad (subcommittees: Sombor, Kikinda,
Vršac. Trustees: Ada, Martonoš, Titel, Kovin)



Central Committee Priština (subcommittees: Đakovica, Novi Pazar,
Prizren, Uroševac, Vučitrn)



Central Committee Vranje (subcommittees: Bosilegrad, Leskovac,
Vladičin Han)
(Adriatic Guard Almanac, year 1925)

In 1930 there was a change in the demarcation of district committees, so
from the district committee of Priština cities of Prokuplje, Kuršumlija and Lebane
joined the district committee of Niš, as well as Surdulica from the district
committee of Vranje. With this border shift, the Niš Adriatic Guard has expanded
the boundaries of their work and included new cities in which to spread their
ideas. The Adriatic Guard had committees abroad as well: Central Committee St.
Louis, Central Committee Washington, DC (USA), Central Committee Punta Arenas
(Chile). Since its establishment, the Adriatic Guard numbered 20,000 members.
The badge of the Adriatic Guard is the mace of Marko Kraljević pulled out of
the sea. According to popular legend Marko Kraljević hurled his mace into the sea
with a desire of it being pulled out by the people's unity. Conceptual design of the
badge was done by R.Tomaseo.

ESTABLISHMENT OF THE ADRIATIC GUARD IN NIŠ AND
ITS ACTIONS
The meeting of the Adriatic Guard founders was held in Niš on the initiative
of professor Aleksandar Donković on September 23rd 1923 in the big hall of the
“Russian Emperor” hotel. Decision was made to form a committee on the territory
of Niš and to hold a conference on which main principles of the Adriatic Guard
organization would be established. The founding conference of the Adriatic Guard
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took place on September 27th 1923 in the reading room of the “Civil Casina”.
Organizing of Niš Committee was possible mainly due to engagement of professor
Aleksandar Donković and Milan Jović, the court captain from Niš. The first annual
assembly was held on Sunday, September 21st 1924 in the building of women’s
subsidiary in Niš. It was specified that the annual membership fee would cost 18
dinars, the founder had to donate 350 dinars, benefactor would contribute with
1000 dinars and the great benefactor with 10000 dinars to the treasury. The
agenda of the Adriatic Guard district committee in Niš consisted of 10 discussion
points:
1

The most active work in members recruitment and spreading of the
ideology of the Adriatic Guard

2

Establishing the local subcommittees and trustees where there
weren't any, and particularly paying attention to the organizing the
youth

3

Raising an interest and love toward the sea and the Adriatic Guard
ideology with appropriate lectures, books and pamphlets

4

Paying great attention to building of the coastal resort, which would
be funded by youth membership fees

5

If possible, working on organizing the field trips to the sea

6

Making the competitions and handing out the awards for books,
pamphlets and theses in the spirit of Adriatic Guard ideology

7

Revision of the local subcommittees and as frequent contact as
possible with them

8

Tours of the other communities on our territory with the intention
of forming committees, having in mind more cultural villages as
well

9

Paying great attention on the issues of sending children to the sea

10 Cooperation of the Adriatic Guard with the Sokols (Adriatic Guard
statute in Niš)
Central Committee of the Adriatic guard in Niš organized dances between
two world wars, with the goal of fund raising for further strengthening of Adriatic
Guard propaganda. The first of those dances was organized on February 2nd 1923
at the Officers' House. Central Committee of the Adriatic Guard was given the use
of the Officers' House for free, and the party itself was attended by the intellectual
elite of Niš at the time. Various patriotic songs were performed at the show, the
orchestra was provided by the military, and the president of the Niš committee of
the Adriatic Guard requested from the Secretary of Army and Navy in Belgrade
that the military music on their events would be performed tax free. Another way
of fund raising was organizing lotteries, and the money raised from ticket sales
was put in the Adriatic Guard fund for organizing summer vacations for its
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members. The Adriatic Guard spread ideas about the values of the sea in Niš
schools by organizing the screenings of two films for the students at the “Europe”
cinema: “The images of our maritime life” and “Our Navy”. After these propaganda
films, frigate Lieutenant Božo Martinec held lectures about the importance of our
merchant fleet and navy. Due to the great interest in these films and lectures, the
screenings were organized twice a day, from 3 pm to 4 pm and from 5 pm to 6 pm.
Also, in cooperation with Niš garrison, free screenings of the film were organized
for the soldiers. Increasing number of young people was more interested in
joining the Navy. Lectures on the topic of Navy sent a large number of cadets to
Split. By getting educated in “military-naval subjects” there, they were given
theoretical and practical training on the basis of which, although they were
coming to school very young (16 years old), they were growing up to be
“physically and mentally strong”. For this purpose, they used all kinds of sports:
gymnastics on apparatuses, simple exercises and all forms of light athletics. Daily
trainings were conducted on the football field and outdoor training grounds too
with specially designed equipment. Particular attention was paid to cadets’ diet.
Much attention has been focused on swimming, boating and sailing as well as the
equestrian sport. (Adriatic Guard almanac, year 1925)
Navy Day, June 1st was ceremonially celebrated in Niš thanks to the Adriatic
Guard initiative that made a program with participation of one naval platoon from
Belgrade. The celebration of Navy Day in 1924 was attended by frigate Lieutenant
Zdenko Papež, two non-commissioned officers and 22 sailors. A series of events
marked the holiday: the program began at 11 am by paying respect to the
deceased members, followed by a parade through the town, while in the evening
the party was organized on which sailors from Belgrade held an honorary guard.
The celebration ended with the solemn acceptance of new members and
fireworks. (Central committee of the Adriatic Guard in Niš, 1924.)
According to the 1926/27 report, Adriatic Guard had 332 members in Niš.
There were 7 benefactors, 35 founding members, 100 facilitating members and
190 regular members. In the Congress in Sarajevo in 1929, data on the number of
members were revealed, and the District Committee of Niš had 547 members,
while the Kingdom of Yugoslavia had 33.397 members of the Adriatic Guard in
total. The Congress amended the rules of the Adriatic Guard, it was decided that
the Adriatic Guard Day would be celebrated on September 7th, the birthday of
Crown Prince Petar II Karadjordjević (Report from the Congress of the Adriatic
Guard in Sarajevo). The number of members in Niš had increased four times in ten
years of its existence. According to data that the District Committee sent to Split in
1935, there were 1282 members in Niš, 46 facilitators, 35 founders, 15
benefactors and 3 great benefactors.
One of the Adriatic Guard activities in Niš was popularization of the interest
in the Adriatic with youth. The rules for the organization of school youth of the
Adriatic Guard was approved on December 30th of 1933 by the Secretary of
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Education of the Kingdom of Yugoslavia. By the decision of the district committee
administration of the Adriatic Guard in Niš, Sava Dimitrijević, school
superintendent and lieutenant colonel in the reserves, was chosen for the leader
of the entire Adriatic Guard youth on the territory of district committee of Niš. Its
greatest success, the Adriatic Guard achieved at High School for boys, where there
were 800 members. Adriatic Guard Youth was established on October 20th 1935
and Mladen Marinkovic was appointed as the supervising teacher. This youth
particularly excelled in its work, writing poems, short stories, making model
boats, hydroplanes, sailboats etc. out of cardboard and other materials. Youth of
the High School for girls was founded in 1925 and Desanka Gančević was
appointed as the supervising teacher (185 members total). Youth of the State
Academy of commerce was established on February 24th 1934 and it had 80
members, the supervising teacher was Professor Zvonimir Hamprel. In Railway
craft school, the youth of the Adriatic Guard was established on December 17th of
1931 where there were 119 members, and supervising teachers were Dušan Ilić
and Miodrag Milojković. The Youth of the Craft school for girls was founded in
1934 after the lecture of Sava Dimitrijević, it counted 180 members and the
supervising teacher was Jelena Nikolić. The Youth of the Adriatic Guard in Niš was
taking part in youth rallies as well. 30 of our youths participated in one such rally
in Ljubljana. (Report on the work of the Adriatic Guard youth in Niš). One of the
most active people in the Adriatic Guard was Sava Dimitrijević, who worked on
popularizing the membership in his lectures. In 1934 he wrote a book “Vow to the
Adriatic” which was printed in “St. Emperor Constantine” pressroom in Niš. This
book was rich in illustrations and texts that speak of the importance of the sea and
the strengthening of love for the Navy. The book “Vow to the Adriatic” begins with
the sentence: “We take a vow to protect and defend our beautiful blue Adriatic Sea
with all the strength of our youthful dreams and enthusiasm of love...”
Primary schools in Niš also conducted the entry into the youth of the
Adriatic Guard, the total number of enrolled students was 423. “King Aleksandar”
school had 80 members, school “Saint Sava” 81, school “Red Cross” 38, school
“Njegoš” 52, school “King Peter” 103, school in Knez Selo 32 and school in Pasi
Poljana had 37 members. Children developed lively cooperation by writing poems,
making model hydroplanes, sailboats and other objects relevant to maritime life.
The Youth of High School for boys founded 1933 organized an exhibition of
children's works in Niš.
According to the data, the Adriatic Guard has since its foundation in 1934
held 21,000 lectures, about 3,500 various events, dinners and parties. It helped in
organizing 1200 field trips for about 45,000 people and 11,000 students, has
staged 50 maritime exhibitions for the promotion of the sea. It issued the “Adriatic
Guard” journal in 1,256,000 copies, the youth newspaper was published in
250,000 copies. It issued 333,000 calendars and 125,000 promotional brochures.
(Sava A. Dimitrijević 1934, 48). Sava Dimitrijević held a fiery patriotic speech that
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mainly addressed “the youth as our hope, our honor and pride, to join the ranks of
the Adriatic Guard”. He evoked the memory of the fallen heroes who gave their
lives for freedom and happiness and for our free sea... it was written on the
transcript dated March 14th of 1937 from the annual meeting of the Regional
Committee of the Yugoslav guard in Niš held at Sokol house in Paraćin. Especially
important action was the initiative of the Regional Committee near Banovina to
issue a notice to every school ordering that by the beginning of the year all of
them should organize the Youth of the Adriatic Guard.
Fund raising campaign for building the house on the Adriatic coast was
covered by Niš press. In the Journal from 1937 the president of the Adriatic Guard,
Sava Dimitrijević published an article about the importance of the house in the
Adriatic: “Patriots! Help your youth reach their home in the Adriatic! May this
appeal, which we are sending to you, yield abundant fruit. Sacrifice even the slightest
donation and on June 10th, on Spasovdan, put it in the Adriatic Guard piggy bank
assured that you are helping the Holy cause... Appealing to your conscience, your
love and your patriotism, we welcome your contributions with the greetings: Protect
Yugoslavia, protect our Sea” (Journal, no. 22, 3).
The program for celebration of the Adriatic Guard Day began on Saturday
June 13th 1931 at the Saborna Church with the commemoration of the deceased
members of the Adriatic Guard. On Sunday morning, June 14th, the procession of a
few thousand people passed through Niš. Sokol cavalry was at the head of the
procession, followed by military music, Sokol society of Niš, three rural Sokol
companies from Sićevo, Gornji and Donji Matejevac, and behind them the scouts
from Niš, Leskovac and Pirot. Further back, the entire administration of the
district committee with delegates from local committees of Paraćin, Prokuplje,
Pirot and Bela Palanka. Behind administration came makeshift battleship “Crown
Prince Peter”, mounted on the car, accompanied by the sokol sailors with oars and
sailor crew. The ship was designed specifically for this purpose in the railway
workshop, the ship was 12 meters long, 4.5 meters wide, with 8 makeshift longrange guns and 12 smaller guns. Ship's designer was engineer Tihomir Pavlović
and Jevta Petrović, the foreman of the railway workshops. Behind the ship went a
company of the Adriatic Guard youth from elementary schools under the guidance
of teacher Dobrivoje Petković. At the back of the procession went the
representatives of every humanitarian, chivalrous, cultural, and national
organizations, students of elementary schools, Academy of commerce, Railway
school and others. The procession paraded the streets of: Queen Marija, Brijanova,
Voždova, Lešjaninova, Princess Ljubica, over the Square of Prince Mihajlo, King
Aleksandar Obrenovic street to the Square of King Milan, the procession stopped
at the Square of King Milan. Aboard the ship, the president of the committee,
General Aleksandar Daskalović thanked citizens, and then Professor Svetislav
Banica gave speech. After the speech ended, military music played the national
anthem which marked the end of the celebration in the center of Niš. In the
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afternoon the ship was taken off the truck and lowered into Nišava river where
curious citizens of Niš were allowed to inspect the ship. During the evening
celebration on the quay, the iron bridge on Nišava made an impression, being
entirely lit by lanterns. During that time the music was playing on the quay and
there was a buffet open the whole time, the celebration lasted until midnight.
(Sava A. Dimitrijević, 1934, 66.)
The murder of King Aleksandar in Marseilles in 1934 had caused great
sorrow in Niš. The whole town was decorated with black banners and flags at halfmast. District Committee of the Adriatic Guard sent two of its delegates to the
funeral of King Aleksandar in Belgrade on October 18th. The Adriatic Guard in Niš
was active until the beginning of the April war in 1941 when this chivalrous and
patriotic organization seizes to exist. In the history of Niš between two wars, it
will be remembered as an organization that advocated for the interests of the
Kingdom of Yugoslavia, and showed great affection for the Adriatic Sea. The
Adriatic Guard's perhaps the only organization between the two World Wars that
held the Serbs, Croats and Slovenes as equal members.

CONCLUSION
The Sea of our lives as yet unwritten page provides vast areas for human
growth and development. And for the beginning, the direction is important. From
the vastness of the horizon of the oceans and seas comes the great current of
courage, perseverance and looks into the distances, positive for the development
of the spirit and character of a nation. Mainland conditions are narrow and shortsighted in their essence, but the spacious sea expands the views and elevates the
human spirit. Today we need to work regarding the positive examples from our
past because we need to recognize what the future holds. One should always
cherish the love, toward the physical training, as the blessed nourishment of our
being, toward our spiritual growth as our privilege given by God. One should
cherish love of the sea too, of swimming, rowing, sailing as sports that strengthen
the body and spirit of our being, and hold the memory of the fallen heroes of the
past, common people, who gave their lives for freedom and happiness, and free
sea. One needs to keep alive the memory of our great-grandfathers, the
courageous sentinels of the Adriatic Guard.
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STYLE COOPERATIVE1 LEARNING STUDENT IN
ACTION - FUTURE PHYSICAL EDUCATION
Mileva Ilić
PE UTTŠ, Banjaluka, Republic of Srpska,
Mileva Ilić

Abstract: This article reviews the basic characteristics of students pair work
training in PE teaching. The variations of this form, advantages of this teaching form
and its weaknesses and difficulties for use in our schools have been discussed.
Variations of this form of exercise are: instructive work, cooperative learning,
individual learning in pairs and creative pair work with role change. Cooperative
learning is game and key school PE, it means success and without frustration in
ehercise
Keywords: PE, Styles, Training in pairs, Options, Strengths, Weaknesses /

I INTRODUCTION
To indicate the main characteristics of this style of exercise (read: learning)
in PE in schools the most common styles will be shown which PE teachers apply in
primary and secondary schools in greater or lesser extent. Long before 1992 they
were taught at the Department of Methodics of PE teaching by famous and former
PhD. George Najsteter, at the Faculty of Physical Education in Sarajevo. They can
be classified into the following range of teaching styles: 1. The command style2 of
exercise (named ”traditional” by some people), 2. Small (homogeneous) groups
style of exercise 3. Pair work (tandem, reciprocal, relatedness) style with or
without leaves and 4. Students own creativity style of exercise
In this article, students pair work training style will be discussed. Working
in pairs is a special and modern (humanist) but also transitional and methodicalorganizational form of PE teaching. In professional studies, up to now, quite
unjustifiably, the issue of pair work (in tandem) has been neglected, although it is,

1

Cooperative learning - form joinr work

2

Style: way of writing and expressing thoughts, form of expression. Vujaklija M.: Dictionary of
foreign words and phrases, Prosveta, Belgrade,1996.
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in a sense, a didactic innovation in PE teaching. “Pair work” (tandem, partnership)
is one of the innovating (sociological) forms of teaching. It is a transitional mode
of the individual to the group, collective (frontal) and massive form of teaching''. 2.
We shall say vice versa, by all means.
In the absence of own research and results, only the basic facts stated by
some authors will be pointed out, wishing this methodical-organizational form to
be better mastered and used more often by PE teachers bearing in mind the fact
that it is quite frequent in sports where pairs cooperation is emphasized, various
doubles, as in different sport games like
tennis, table tennis, rowing, etc.
Characteristics of teaching style, that is working out in pairs in PE, according to
the authors cited so far, are defined by a number of pedagogical, psychological,
didactic and methodical, organizational and social features, which should be
better analyzed and reflect on PE teaching.
It would not be fair to conclude that only in PE, that is, in subject didactics,
one should discuss educational advantages and disadvantages of this type of
teaching. This should be done in other subjects’ methodics where students pair
work, or in tandem, is possible. In PE teaching pair work is a popular style of
exercise (rather limited by the lack of equipment, to be honest) or as it is called
“reciprocal style of exercise”. It can be applied with or without papers. The
application of this procedure, form and content of leaves in PE teaching will be
discussed some other time.
Cooperation or students pair work is a unique, striking (real) example of a
long process of humanization (release) of students from dependence and forced
determining what and how to work. This release, transfer of functions from
teachers to students in school is a gradual process that should lead to muchneeded and desirable individualization of educational work This work can be
rightly called a “reciprocal” (mutual) which is a characteristic of an experienced
teacher and students. With his style of work (in pairs) in PE teaching, one teaches,
trains and develops, with which one overcomes differences in learning and
corrects motor mistakes. Characteristics of the reciprocal style of exercise (in
pairs, tandem in PE teaching is that it does not “repeat” but constantly offers
higher and lower learning capacity of movement, depending on the abilities of a
child. It is truly going on ever creative-expressive notions. It is also called
“exercise as learning without repetition”3. Dusko Radovic, a famous children's
poet, expressed the problem and the learning process in a very appealing way,
which a PE teacher has to bear in mind:
''When the children think?

3

Pokrajac, B.: Training, learning without repetition, Physical Education, 1, Belgrade, 1997.
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Children think only when they make mistakes,
make a mistake and think,
make a mistake, make a mistake,
think, think,
and learn to think.''

II TANDEM4 STYLE IN IMPROVING MOVING
The essence of this way of working with students is in interaction.5 To
develop and enhance the interaction between teacher and students and especially
student and student, one needs to teach students, hour after hour, day in day out,
to engage themselves consciously6 (control) initially in a smaller number of
actions, operations, and later in larger and more complex ones. Performing actions
is just one of learning stages, and improving is the performance of the learned in
different situations and at the right time. Students should be taught that
movement and activities have to be performed with the change in pairs, face to
face, frontal in two types, in an understandable, acceptable and corresponding
manner. First, the teacher shows an exercise, followed by a verbal explanation,
shows it again and points out the primary issue, from a special angle, with a
special attention paid to it, (eg. the position of certain parts of the body). After
analyzing the work and the present logical differentiation in the work of the
students, students’ associates are determined or even one (both) types that are
working together with teachers and with their partners. Students can
independently choose the place of work and in accordance with the instructions of
teachers tell their companions what is good and (or) defective. Teacher saves the
time, and the issue of discipline among students is y handled in didactic and
proper way. Companions change their roles. In this way, there are different
possibilities in cooperation and approach to work determined by the teacher as
well as students7. This will involve students actively thinking about it. With the

4

Tandem, partnership, usually between two persons, cooperative pair (Vujaklija, M.: Dictionary of
foreign words and phrases, Prosveta, p.868)
5

Interaction means mutual dependancy, interaction two or more systems. There are numerous and
worthy research works referring to interaction analysis as system of categories and techniques of
supervision of teachers’ role as well as student-student relationship in a class. Interaction
processes research in PE teaching is unexplored field concerning relation teacher-student as well
as student-student. This should have as research teaching efficiencies and effectiveness a
permanent character
6

P.E. starts with involvement of consciousness, that is, mind.

7

Contemporary Serbian writer Milovan Danojlovic says: “Child is my teacher”.
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appearance of motor defects, especially typical errors of students, the teacher
interrupted the performance, training, notes down and extracts the typical error
saying its cause and the way of its overcome. This kind of work has not come into
being in our schools and practice. Other motor errors are gradually eliminated in
the work on the introduction and application of new exercises. Upon the outbreak
of differentiation, students are given tasks, with the advanced ones having the
same element but in difficult, complex conditions, and those who lag behind in the
progress work on paper assignments (papers) achieving minimum knowledge and
skills. As many papers are required as there are couples. Exercise time
(observation) in pair work depends on the progress. There is freedom of choosing
and determining further actions, actions in the work of students. The freedom
goes from transformation of pair work into the individual or work group.

ADVANTAGES OF PAIR WORK EXERCISE:
1

It can be applied onto all age-groups;

2

This work style enables students to accept the teaching process
with humanistic point of view, to think, to make mistakes and think
and learn to think;

3

It can be applied before or after working in small (homogeneous)
groups;

4

There are no PE teaching contents where this kind of work cannot
be applied;

5

Implementation is possible and justified while teaching new
contents, but not in the type of lesson called “repeating”;

6

It can be applied into all forms of physical culture (PE, sports,
recreation and special-corrective exercise);

7

A student is enabled to respect critical thinking and positive
examples as well as taught to self-criticism and self-evaluation;

8

Greater involvement in physical, intellectual and emotional level;

9

The partners have enough time for work, cooperation, mutual get to
know each other;.

10 Is particularly suitable for use in class sports games divided into
two groups, where students are first prepared for learning and
learn, and afterwards they work on physical fitness;
11 Operating time is longer, effect is better, number of plays, no
waiting in line or queue;

415

Book of proceedings 2013

12 Creates a strong motivation to exercise, freely and independently of
others to game8;
This type of work is accompanied by some difficulties. Distinction between
students’ progress is rough and delicate.Time is lost while checking papers. A
consider-able level of discipline, willingness and time to accept this kind of work
is required. The principle of socialization isn’t feasible to a greater degree,
especially if there is no change in pairs.

III PAIR WORK PRACTICE
Working in pairs or also called tandem work is one of the humanistic forms
of work with students and features pedagogical-psychological, didactic and social
characteristics. Tandem mode can be modeled in the following didactic varijants9:
1

Instructive work

2

Cooperative (cooperative) learning

3

Individual learning in pairs

4

Creative work in pairs with roles change

1. Instructive work in tandem includes such cooperation which the
advanced help the less advanced, the weaker partner, and with several aspects:


Duration: permanent and temporary



Content types:program structure of sports games, athletics, gym,
folk dances and dances



Location: school space open and closed, out of school premises
space,



Materials: from which to learn, on which to learn, from which to
learn, and which are of different origin



Monitoring and assessment of quantity and quality of students'
activities (knowledge, skills and habits) in terms of motor skills
and acquisition of stylized movements and habits of elementary
movements (to detect the causes and corrective measures).
Monitoring always evaluation.

8

All is in connection with game. And when there is no game, what remains, asks L.N. Tolstoj.
Nothing remains!
The question of game is at the same time the question of freedom and precodntion of creativity.
9

Prodanovic, Lj., Stevanovic, M.: Work in pairs as a modern form of teaching, Economic and
Financial Institute, Belgrade, 1981.
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Practical application of acquired knowledge, skills and habits, oralpractical and movement task giving as situational-motor tests and
in game situations.

2. Cooperative learning in pairs can be applied in all parts of the class no
matter how many parts planned lesson had. Besides the classical (traditional)
structure of PE lesson of usual four-parts, there two or three parts division as well.
This cooperative learning can also be applied regardless of the typology of classes
onto general (pedagogical) and specific10 typology of PE classes. Cooperative
learning is a unique, worthy but unfortunately in PE education rare notion.
According to our understanding of professional and scientific – one has to assess
what are the values or good sides for students inherent in this mode compared to
working in sense of competition (regarded as a teaching method by some people).
In this type of learning partners learn new and improve old program
content in the form of concentric11 teaching material schedule. In PE, we practice
the known content as is usual continuous practice in senior grades elementary
school (that is, work in cycles). All the program content, different structures of
movement, is realized mainly through two actions (teaching methods):


Demonstrative: manipulative, illustrative,



Verbal: conversation,
reflection

explanation,

illustration,

observation,

3. Individual learning in pairs is primarily an individual learning in pairs
regardless of the level of progress. From didactic point of view, students at a
certain stage of learning activities independently acquire knowledge in the “diad”
(pair) and thus are qualified for self-training, self-improvement. Learning of an
individual in pair is seen in two didactic options: an individual-oriented learning
in pairs and self-learning of individual in pair. Directed learning involves
individual work with help of other member of pair or teacher. Both members of
pair can ask teacher or each other for help. The duration of directed learning in a
pair depends on:


Age of students



Willingness to engage in this kind of work



Scope and intensity of program content

10

Specific typology or PE typology, can be seen through three types of lessons: general type of PR
lesson, sport exercising type of lesson and sport training type of lesson .
11

Concentric means that the teaching contents are repeated twice or more, each repetition implies
wider range and better improvements, with analysis of cause-effect relations from V to IX grade.
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Previous experience, education and physical fitness of students

Senior students can be longer engaged in independent work. If this kind of
work is accepted by students they will be more successful. More compound
notion-movement activity requires partner’s and(or) teacher’s help.
Independent learning of an individual in pair requires that each member of
the pair more exercise alone during the classes, the same or different movement
tasks, pre/exercise or even the chain movements. The aim of this kind (of)
performance is that both members have independent practice and acquire
knowledge, skills and habits to compare their test results, to compete on a sound
and fair principles and to help each other. Pair work allows deriving some of the
thinking movement tasks at the same time or immediately before or after the
change of individual performance. Members of the pair can agree on approach12 to
a complex task, and most often their teacher gives them tasks, rarely individual.13
This exercise enhances motivation with students and they develop a sense of
movement-playing creativity. This is active learning and it gains value and good
features for own-self. Only transferring responsibility of the teacher to the student
leads to the process of PE humanization14, and in the process release, signs of free
expression appear in PE education inherent in every child, person (idiosyncrasy).
4. Creative exercise coupled with the change of roles has to be free and selfpermanent, free from improvisation, pattern work and clichés. Couples are willing
to introduce their own and others' ideas, the original predictions, the introduction
of the slogan, phrase-exclamations, stimuli and so on. This way of working in
pairs is coupled with the style of teachers and students’ own creativity in all areas
and types of classes.
Application of mutual (reciprocal) style establishes a wide field of
interaction between teachers and students till creation of a high degree of
cooperation. They can be and are always two-ways in the following cases: student
- student (the same duo), student-student (from other tandems), teacher-tandem,
the teacher-students in tandem, tandem-instructor, tandem-tandem (pairs
competition), class (tandems)-teacher.

12

This work implies indication and practicing: above-averaged with above-averaged, averaged with
averaged and averaged with under-averaged
13

Among all during physiologically more intensive classes, supervision and self-estimate of heart
work is necessary
14

Polic, B.: Humanization of Physical Education, NIP, “Partizan”, Belgrade, 1967.

418

Book of proceedings 2013

Connection tandem-teacher is the basic type (subsystem) of the interaction
relationships. This interaction may set by teacher’s initiative, students in pairs or
bilateral cooperation. Didactics of physical education for the best and primary
communication is cooperation from a tandem to the teacher. The teacher is
crucial, in his appearance, style, exercise, educational philosophy. He creates
atmosphere, good mood, environment, strengthens the power, smiles and heals. If
the teacher only gives information it is a lower level of communication and
cooperation. From the standpoint of educational effects overall communication
between couples is crucial. Couples can change roles, positions, orders, requests,
papers, ideas, materials, to test, to evaluate, assess, support and so on.
Each quantum of interaction relationship whether permanent or temporary
creates a new quality in work that contributes to more efficient and effective work
in terms of ''when to” and ''why to'' perform a specific teaching content.
Throughout childhood presents competition and cooperation:
* EARLY CHILDHOOD TO 8 YEARS: Competition is learned, Cooperative
play is more appropriate, Motor and social develop at a rapid rate, Allow children
to be self-directed with your guidance,
* MIDDLE CHILDHOOD (8-12 YEARS): Children vary greatly in their
physical development, They have a need to belong, Beginning of trend toward
dropping out of unhealthy competitive, activities, Children are eager for
recognition and approval, Fun is the goal of involvement,
* JUNIOR HIGH (12-14 YEARS): Need for rewards and recognition
intensifies, Greater influence of peers, Fun remains the number one reason to
compete,
* SENIOR HIGH (14-18 YEARS): Perception of self as competent, Better
able to reason and recognize the positive and negative aspects of competition,
Adult role models remain important, Capable of striking a healthy balance
between competition and cooperation.

IV CONCLUSION
* Styles are identified according to the position of students (and teachers)
in the teaching process, which is in this style quite actively expressed,
* Pair work exercising is highly listed (well accepted by students and
teachers) in the spectrum of available, known and differentiated teaching styles in
PE teaching,
* It is extremely effective, desirable, and has its variants (with or without
papers, ie. paperboard),
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* What is most important, this style is closely associated with the individual
exercise, and this is the goal of physical education. Thus, opportunity to exchange
ideas, movement-playing and
expressive experiences, observations and
comments, impressions and suggestions of partners ie. associates who have the
opportunity to “see better”, to propose and aesthetically promote what is
happening and shows in the request or activities is being created..
* This style of exercise requires more attention, because the outcomes of
the intellectual, physical and emotional level of his learning richer than others.
Unfortunately, we are witnessing a practice that the application of this method of
exercise in PE is rare due to lack of space and insufficient technical and material
equipment of schools, which has negative affects on the level of quality of work
and expected outcomes. Of course, attitude is part of competencies in emotional
domain of development person.
''Your greatest asset in learning is a positive attitude.'' Bobby de Porter
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COMPETENCES OF TWENTY-FIRST CENTURY
CHILD IN PHYSICAL EDUCATION PROGRAM FOR
ELEMENTARY SCHOOLS
Dusan Sp. Ilic, Slavoljub Lukic
Republic Pedagogical Institute, Banja Luka, Republic of Srpska
Dusan Sp. Ilic, Slavoljub Lukic

“There is not a better task than to allow someone to develop, to help someone
in his aspiration for success.” (I. Andric Signs…)

INTRODUCTION
Today educational system of any state prepares the children for the life in
the 21st century. At the same time it is necessary to consider the competences1 of
the future personality of those children. It certainly should be considered so that
those competences could be a part of any curriculum. By now they were not
highlighted enough, or they were just dropped (meant without saying or
neglected). This is a very important question of school futurology because the
school will be and remain one of the most significant institutions for bringing
up the student’s personality. How to bring up a child in a long process of
globalization? There are three crucial opposites in the process of globalization: a)
conflict between the global and the local, how to be a citizen of the world and at
the same time keep your national identity; b) conflict between the universal and
the individual, how to be a citizen of the world and keep your personal identity;
and c) conflict between the modern and the traditional, how to adjust to the new
age and keep your origins, roots, tradition, culture and history. For decades
educationalists have neglected the competences of their students, i.e. their
practical abilities to do something well and the ways (methods) to achieve those
abilities. The state and the educational system preferred the western and not the
eastern philosophy of bringing up and education, which led to one-sidedness, bias
and blindness (first of all because of the Marxism). Such consequences can also be

1

The shortest definition of this term is “practical ability”. Knowledge is power, but competence is
much more. Competence includes: knowledge, skill, ability, valuation, interests and motivation.
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felt and found today. We need the changes in the society, or in some of its
segments, and those changes could even be radical. But we need the changes
which will be in advantage of all those values and human goods we had forgotten
a long time ago, our heritage which led us to development through the previous
centuries. Our Dositej would express it with these words, “While walking, he
studies and looks into centuries.” We should remind ourselves of the fact that
after the Edict of Milan had been brought, a great number of generations of
thinkers headed by St. John Chrysostom developed, worked and left us a priceless
mark. Those eternal works and their reviewing with the aim to apply them in
human beings is the highest and authentic way to achieve Christian ontology of a
person and its admiration. We face the crisis of mankind. The following
generations have a great difficulty in conceiving their origins, their identity,
socialization and individualization (deification) because they live without memory
and without differentiation between the good and the evil. It is a burden to all of
us, especially in schools. Educational system is orientated towards educating the
children, and bringing up orientation is vanishing from our schools. Physical
education should be there to help the child and the school to revive general
significance of bringing up and achieve growing up and becoming a man. “I was
saying that the God is the truth, now I say that the truth is the God.” (A. Marlow).2

WHAT SHOULD BE CHANGED IN OUR EDUCATIONAL
SYSTEM?
First of all we should start with the curricula which are loaded with
formalism, facts, authoritarianism of teachers, pragmatism with the unusable
knowledge and skills and teaching contents which lose their battle with everyday
jobs, time and new, and very often negative, style of life. We can witness that
recently, especially in our region, the approach which was taken in dealing with
physical education has been one-sided, biological, formal, positivistic and alike.
Unfortunately, the most obvious example of unusable ways and methods of work
in schools was explained by Branko Polic in 1967 in his famous analysis of the
conditions of PE teaching. The school must overcome such conditions through the
competences of the students which will be different from those in the past. They
should be the foundations on which we will not build just the personality, security
and their development, but also the general good of the state. It is especially
important to have practical, rich and firm curriculum, whose very important part
will also be a program of physical education, to prepare the students for the life

2

Susnjic, Dj (2007) Methodology, critics, sciences – pg.138
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through whole life learning in so called “learning civilization”. Direct and basic
task and also a teaching aim of physical education are to enable the student to apply
the knowledge and skills in everyday life, and we don’t mean just moving-andplaying (physical) culture, activity and sport. Bringing up and education is an
undividable process and pretty responsible and complex work. It is much
unknown phenomena, but it is a great challenge too. This responsible job or
process can be compared to the job of statesmen (or presidents of states). As
every science of education, educational philosophy also demands denying of
yourself, your habits and comforts. Today, in the sphere of many foreign and
negative influences, it is hard to explain it to the young until they become mature,
and later on when this process (of whole life learning) is to be continued. How to
serve the others, especially the persons who we find nice, for their sake. Our
famous psychologist Nenad Havelka gives one of the shortest definitions of the
competences of elementary school students and it is to enable the child through
elementary school education to be independent and responsible. In that context
physical education is very important and indicative. Namely, the material has to
withdraw in front of the spiritual which remains the only measure for the human
wealth, and the body movement becomes the resource of the spiritual movement
and spiritual wealth. Physical education has the function of creative and free
nature. Children should become closer among themselves and with the nature;
they should be directed to the nature which should become and remain a part of
their beings. The relation to the body is in fact the relation to the nature. The
relation to the acts and actions of human brain is also the relation to the nature.
What are the crucial competences of the student’s personality in elementary
school? By this we mean the competences to create and use their knowledge,
skills, feelings, self confidence, efficiency, authority, responsibility, devotion,
holiness or, as we defined it, practical ability. How can we set and develop them in
the syllabus of all the subjects and in the syllabus of physical education?
Maybe those competences until now were less used or emphasized in
another sense (first of all because of the traditionalism, ideology, commanding
style of work, treating the student as an “object” of teaching, for the skill, playing,
freeing the psyche of difficult classes, etc.). We will try to mark them and consider
them for the sake of the children, for the sake of something they need and
something they will face in the future. It is not possible to achieve all those
competences and responsibilities. They are pretty much used in physical
education (maybe more than in any other subject). Through the curriculum they
should be carried out, and they include:
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I cognitive competences
1

differentiation between the important from the irrelevant, and in
that regard, practicing the memory and choice of the crucial
information

2

asking questions and practicing the power of knowledge

3

understanding of things, problems and situations

4

creating new solutions and merging other solutions

5

convergent and divergent production of new ideas, solutions,
products

6

valuation of the effects of learning and achieved “good” by
practicing

7

independence and responsibility for your own verbal culture and
speaking, life, improvement and work

II affective competences
1

free emotional control, recognition of your own and somebody
else’s emotions

2

self confidence, a will for practicing, a clear understanding of your
own possibilities and limits

3

self control, control of the surrounding and disturbing emotions

4

empathy (understanding another person’s feelings) and altruism
(unselfishness)

5

truthfulness, developing honour and integrity

6

adjustment, flexibility in accepting suggestions, change of attitudes,
openness for new ideas, ways and views

7

restraining and silence, liberation of all the fears

III social (cultural) competences
1

understanding of a speaker, an associate, a group, interpreting of
group cooperation and emotional relations

2

agreeing with the aims of the group, group cooperation and
interaction as a way of learning

3

leadership, a role of the leader and the led, ability to convince,
organize, coordinate the team, and set roles and tasks

4

verbal and non-verbal communication, eye-to-eye, non violent
communication with fair play

5

supporting and helping the others to develop and succeed

6

accepting differences and high (optimal) level of frustration
tolerance
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7

positive feeling of belonging to one’s own nation

IV physical and motion competences
1

understanding basic laws of growth and development and
significance of relax for an organism during and after a physical
practice with freedom, joy and pleasure which will influence our
movement culture and philosophy of active way of life

2

significance of regular everyday practicing and a constant exchange
of periods of work and relaxation

3

education and improvement of integral development, i.e.
anthropological characteristics at optimal level with the emphasis
on movement

4

acquiring of basic knowledge, skills and habits through movement
and motion creative work

5

enabling a self control of the effects of physical practice

6

developing consciousness of differences, one’s own health and
health of the others

7

adjustment to practicing by yourself, practicing with the others or
in a group obeying of established rules and instructions

8

acquiring of hygienic and healthy habits and strengthening and
keeping one’s own health and health of the others

9

physical and motion development (competence) are strongly
connected to cognitive, emotional and social areas of children’s
development

10 physical education, motion and playing activities are more
important if they provoke inner beauty and spiritual thoughts in a
child
V Christian competences
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1

introducing a child into the sphere of spiritual and religious life
with special emphasis on orthodox Christian religion which the
child belongs to

2

getting to know a child continuously through its physical, psychical
and spiritual development in its family and introducing it to
Christian life

3

humility, feeling for personal responsibility and obligation to prefer
the good as a basic moral category to be a good man

4

provoking a self-conscious and free personality in a child which
will be responsible in front of God and Church as spiritual
community to which it belongs
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5

setting the correct attitude towards the family, society and people
who think, live and believe differently

6

differentiation between the spirit and the mind with the emphasis
on the spirit, and love has to be a measure for all the things and a
mark for a child and its way of life

7

teaching life and orthodox philosophy of creating and giving3

8

belief (faith) that it is possible to change yourself, to improve in all
the spheres if you abide by the higher order, i.e. by God and
sacrifice

The world, and therefore the man and the God, are going through three
epochs of divine revelations: law revelation (Father), redemption revelation (Son)
and creation revelation (Spirit). There are no clear limits among them. All the
three epochs stand together (Berdjajev N., 2001, pg. 257). This divine revelation
can be found in every area of the human creation (literature, science, art, mastery
of any kind…), because it is, like love, the unity of the divine and the human.
Simply said, those people who believe in God are going into integration (they are
integrated if they abide by and unite with the highest things: God and a sacrifice
for the God). Scientists (and ordinary people too) believe in God. That is why A.
Einstein said, “Science and religion go together hand in hand.” The others go into
disintegration because they “take everything that is at near hand” thinking that
“everything is allowed”, but…!
“In pre-Christian epoch Aristotle said that love is to wish the others all the
best, but for Christianity love is when you live so that the others can be well.” 4 In
order to be a man, to achieve your essential and full being, you need to be homo
amatro, i.e. a man who can love. On the 1700th anniversary of Christianity in
this region we can mention the words of Tsar Constantine which were famous in
those times, “Everyone should believe in the way his heart tells him to.” And
indeed, in those times it was important that there was a freedom of choice and
decision for orthodox faith and authentic overlapping of the faith and education
which we described in this article. The role of orthodox religious instruction
(philosophy) in the Republic of Srpska since 1992 has been to revive the meaning
of religious education and becoming a man of God.
In order not to be discouraged in our honourable and holly mission, we will
spread the thought of our academician Rajko P. Nogo, “New sorrow is snowing from
the old icons, not all is lost when everything is lost.”

³ Father Mitrophan, “Yours is just that what you give to the others”
4

Koslov M (2008), “Family – the last shelter of sense”
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CONCLUSION
With this modest article we tried to point up some competences (domains)
of students in 21st century in the context of physical education theory and a need
to create the curriculum for physical education in elementary schools. These
points of view are connected to the crucial competences of children in physical
education. Positive sides of those solutions should be valuated in future with the
help of scientific knowledge, and they should be realized directly in measurable
effects. First of all, the aim of the teachers is to have the student’s competences in
their minds and those competences should constantly be exposed and considered,
so that they could be directed, corrected and broaden in order to educate the
integral personality. This will certainly be possible if the teacher plans, chooses
and realizes the right and adequate contents, if he connects them with the
contents of other subjects in the school and outside the school, and if they are
presented with justified didactic and methodic notes and working instructions.
Educating and bringing up the children in schools is nowadays orientated towards
educational sphere, and bringing up orientation is vanishing from our schools.
There is no education without physical education. Physical education is there to
serve the school, to help it revive the bringing up and to help the children in
becoming the man.
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CREATIVE TEACHER OF PHYSICAL EDUCATION
Sladjana Stankovic¹, Dragana Aleksic ²
1 The Faculty of Pedagogical Sciences in Jagodina, the University of Kragujevac¹
2 The Faculty of Sport and Physical Education in Leposavic²
Sladjana Stankovic, Dragana Aleksic

Abstract: Creativity is one of the most important human characteristics and it is
especially important to be used in teaching in order for that teaching to be closer to
human necessities, and thus more successful. A teacher’s creativity is taken as the
main precondition for the development of a creative student and it also must be
taken as one of the basics of the research. A teacher’s creativity, as any other
person’s creativity, is subjected to many influences which are even more
emphasized in school conditions. Within an organization of educational process,
teacher of physical education must create favourable socio-emotional climate,
develop creative thinking, relieve students of fear of evaluation, establish correct
relationships which enable creative development, involve and accustom students to
creative work by giving creative assignments and questions which will initiate their
creative mental processes and physical activities.
Keywords: teacher, creativity, educational process, students.

CREATIVITY-THE COMPETENCE OF A CONTEMPORARY
TEACHER
Creativity is for long defined as the highest form of human’s mental
functions. Only for the last ten years, it has also been connected to the process of
education. In contemporary literature, creativity is more often defined as creating
something new (Blazevic, 2010, 181). For teachers, it is especially important to
mention the proved fact that the process of development and making creative
relations and answers in students depends on the choice of strategy of learning,
i.e. that certain strategies of learning make and develop far creative students.
Creative teacher is the key factor in making creative educational situations which
will make creative learning possible, and mutual creative behavior of a teacher
and a student, i.e. their interaction, will influence the development of creative
potentials in students. A teacher should not strictly cling to the existing,
stipulated, but they should always have the vision of a new, different, better and
more interesting approach. It is expected from a teacher to know the area they
teach very well, to know the contents and methodology of discipline, to know the
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methodic of work with children and especially the children of the age they work
with. in the very process of a teacher’s specialization, more attention should be
paid to the development of their consciousness about the main questions
connected to creativity (Blazevic, E., 2010). Dryden and Vos (2001) emphasize
that there is an amazing fact that creative techniques are not studied in most
schools although they are our key for the future in many ways. “Moreover, even
worse: school tests are based on the principle that every question has only one
answer. The greatest discoveries in life come, however, from completely new
answers.” (Dryden and Vos, 2001, 187). Because of that, the incitement of a
teacher’s creativity represents the basic step and presumption for the educational
process which does not suffocate but incites the creativity in their students.
Simplicio (2000)emphasizes that creativity represents the characteristic that can
be acquired and improved. According to him, the creativity of a teacher is hard
work which demands leaving the well-established ways of teaching and bringing
decisions for the creation of new possibilities. It, above all, means the review of
methods and resources they use in teaching. A creative teacher is also
characterized by characteristics such as self-confidence, openness for new ideas,
desire for new and different, dedication to the creative teaching, preparation of
materials and shaping student’s activities. For the realization and application of
creativity in teaching, good cooperation, mutual acceptance, mastering strategies,
methods and processes which open possibilities for a student’s creativity is also
necessary. A teacher’s creativity is a predisposition of a student’s creativity.
Teachers should use teaching strategies and shapes which incite and make
students’ creative expression possible. Studying creativity is dominant in the area
of education where a school is considered one of the basic predispositions for the
development of creativity and a single person’s creative potential. A teacher must
be aware that for the development of someone’s abilities and potentials, the most
important thing is the development of their own. “Creativity can be developed
only by the school in which opinion, judgement, research, dialogue, exchanging
ideas and creating new ideas, views and procedures. “Classic classrooms” become
“workrooms” of knowledge and creativity (Somolanji and Bognar, 2008, 91).

CREATIVITY IN PHYSICAL EDUCATION TEACHING
Teaching is a challenge in which we meet students, and the result is a
student’s own way and achievement. A school composition is considered to be one
of the dominant places for the incitement of a student’s creative potentials.
According to that, it is important to mention the fact that a teaching is an
unrepeatable process with a student as a component who makes a special
subsystem with their individual characteristics and needs, and to whom a teacher
must adapt if they want to make a creative creator out of a student. What is
necessary for a teacher in this process is also an understanding that, altogether
with the development of a student’s creative potentials, they also develop their
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own, as far as the basic start for the acquisition of necessary competences for
incitement of creativity is the motivation of a teacher (Zurlic and Kosta, 2009). A
teacher’s main task is to make every lesson a new creation. Teaching is an active
process in which a teacher and students equally participate. Because of that, it is
necessary to change the relationship between a teacher and a student, to exchange
ideas and accept opinions and create positive atmosphere which will incite
creativity in a class. A teacher’s decision about the choice of established traditional
methods of teaching or creative approach would influence the creativity of the
teaching process and students’ creation. In contemporary teaching, a
contemporary teacher is faced with the fast progress of technology which makes
the availability of information easier. Students are exposed to the great number of
different multimedia content which represents a huge challenge for a teacher.
They have to struggle for a student’s attention which now has much bigger
expectations. In order to do that, a teacher must apply new, versatile and
attractive approaches in terms with a student’s interests. Physical education is, by
nature, significantly different from other educational areas at schools, but it is also
an integral part of the educational process and personality development. The
quality choice and approach to the process of physical education teaching includes
creation of positive atmosphere for work, indication to significant value of
physical exercise for health, forming assurances and positive attitudes about
exercise, making stimulative communication with students, following
(physiological burden of a student, their emotional experience, their
concentration of attention, intellectual burden in classes and similar phenomena
and processes) and positive influence on an adequate motivation of a student. The
progress of human beings in many areas of contemporary society, in which it
becomes clear that knowledge, ideas and information are the basic conditions for
the further development, causes scientific activities in terms of modernization and
improvement of education, for that reason, that the teaching that dominates in
most elementary schools today has many disadvantages according to the opinion
of many experts. On one hand, the mentioned lessons have been exposed to
reviews because it is considered that it offers estranged, shallow and unusable
knowledge to students, and it makes “omniscient” encyclopedist with bunch of
facts which very often cannot be used in new and practical activities. On the other
hand, more and more frequent usage of inventions in the area of educational
technology seriously damages the physical activity of a student who spend more
and more time sitting at schools (overcoming too extensive teaching contents
envisaged by the program), next to computers and TVs. In most elementary
schools, the teaching is mostly organized with a teacher who, by verbal method
and with very little teaching aids, transfers ready-made knowledge to students,
while they sit in their places and passively listen and memorize, which, on one
hand, has a relatively low level of adopting teaching contents as a consequence,
and on the other hand, insufficient physical activity. In relation to that, all the
mentioned problems brought to the discussion about the way of making the
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effects better and achieving the higher level of the efficacy of the curriculum on
one hand and unburden students of extensive contents and engage them
physically, and also, give them quality knowledge on the other hand. One of the
answers could be an introduction of different innovations, didactic models above
all, whose basic aim is to overcome the mentioned disadvantages in the teaching
which is represented in most elementary schools. Among the mentioned
innovations, the correlation between two or more subjects can meaningfully be
found. Interdisciplinary approach to the physical education teaching implies a
creative correlation of the contents of subjects into logical wholes organized
around one motor problem which is also thematic by its character. The
significance of the correlation is properly seen in its contribution to better
understanding and progressive comprehension of certain contents, overview of
certain problems and parts of the teaching material from different points of view,
development of students’ habits to more comprehensively observe phenomena,
processes and relations in their environment and as a unique system of mutually
connected and dependent elements. The correlation can also have motivational
role, because if some subject (a part of subject or content) is not interesting,
connecting it with some other subject, we can “waken” curiosity, interest and
motivation for the first subject. The biggest contribution to that comes from a
teacher’s creativity and ability to make correlations between subjects where such
connection is not expected and ordinary, so it can significantly be influenced on
students’ motivation and activity during a lesson. The creativity of a teacher can
be seen in their ability to come out of a pattern and formalism of teaching and to
connect playing and physical activity with studying, i.e. adopting practically
applicable knowledge. Beside the correlation, a teacher’s creativity can also be
seen in the appliance of modern audio-visual resources. By the appliance of these
resources in physical education teaching, a creative teacher has the possibility to
correctly show a performance of a certain exercise, elements of a technique or
tactics. There are also multimedia programs by which appliance in physical
education teaching, a teacher can show mistakes to every single student.
Multimedia programs allow filming a student while they exercise and by slow and
detailed cut display, direct their attention to mistakes or correct performance.
Many performed free exercises are a lot more interesting if they are shown
together with music or a video. Such methods of showing planned activities
greatly incite exercising and students’ movement on physical education lesson.
Modern informatics - technical equipment allows a physical education teacher to
independently make materials for lessons and save them on different media by
usage of a great number of applicable programs and software. Also, a creative
teacher can familiarize students with the ways of getting information and data
from certain areas of sport, sports recreation and physical education through
modern information media. Modern information media give a physical education
teacher unlimited source of students’ knowledge and huge choice of media for
information transfer which are in terms with the level of single motor abilities of
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students. Interdisciplinary approach to the physical education teaching implies
the creative correlation of subject into the logical wholes organized around one
motor problem which is also thematic by its character. Thus, creative teachers are
those who create such educational situations in which the students would
completely freely develop their potentials and who know how to direct those
processes of development in the best way with a lot of tact (Blazevic, 2010, 183).
Creative processes and their appliance in teaching would certainly represent their
basic occupation. It is especially important to apply creativity in teaching in order
for it to be closer to students’ necessities and thus, more successful.

INSTEAD OF CONCLUSION
In all areas of acting, a teacher is permanently subjected to review, but also
development of their competency and creativity in order to secure more
successful adoption to the environment, meet the demands of society, and also
themselves (Coldron and Smith, 1999; Cheetham and Chivers, 1996; Waters and
Lawrence, 1993; Walsh, 1993). It is expected of pedagogically competent teacher
to put in function of their pedagogical performance their expert (pedagogical)
knowledge, skills and abilities (Lohman, 2001; Coldron and Smith, 1999; Ellis,
1984), but also, to have personality traits such as “emotional sensitivity”,
“creativity”, “cooperation”, “ethics”. Except motivation for the incitement and
development of students’ creativity, a teacher should certainly possess a number
of characteristics which allow releasing personal creativity, such as selfconfidence, openness for new ideas, readiness for dealing with problems and
sense of humor, while for the incitement of students’ creativity, the crucial thing is
also the quantity of a teacher’s knowledge and experience, i.e. knowledge of those
forms of teaching, techniques, methods and teaching strategies by which
appliance, it would be influenced on the development of students’ creative
potential. The organization of the teaching is a wide didactic and methodic area of
research because it implies active, independent and creative participation of
students in all the phases of the teaching process. In relation to that, the teaching
process is necessary to enrich by the appliance of different systems, methods,
forms of work and resources which put a student in the position of an active
subject and immediate user of all the sources of knowledge. A great advantage of
physical education as a subject lies in the incitement of collective spirit, mutual
cooperation, students are directed to each other in mutual solving given motor
assignments, they are a part of tactics in certain sports, they fight together against
opponent teams in competitions and they are directed to each other within the
physical education teaching, apart from other subjects where students represent
passive observers and solve independently given assignments from all the other
subjects. All this also allows a great possibility for the creativity of a physical
education teacher who has the possibility to create the positive working
atmosphere, stimulate students to cooperation and direct them to mutual
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cooperation by the appliance of different methods and forms of work. Today, we
know that creativity is not the characteristic of just a few people, but every man
has that characteristic which can be developed or undeveloped to certain extent
and also used or unused. It means that education of future teachers should,
among other things, be in the function of the development and release of students’
creative potentials. If teachers do not develop their creativity, they will not be able
to develop that characteristic in their own students either.
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DIFFERENCES IN ANTHROPOMETRIC
CHARACTERISTICS AND OBESITY OF THE
SECOND GRADE PRIMARY SCHOOL STUDENTS
IN NIŠ
Nebojša Stojanović, Ratomir Đurašković, Dragan Gejo, Olivera Stojanović
Nebojša Stojanović, Ratomir Đurašković, Dragan Gejo, Olivera Stojanović

INTRODUCTION
Differences in the developmental characteristics and nutritional status of
people of the same age are present from birth to the end of life. These differences
are caused by genetic factors and are more or less influenced by the environment.
Longitudinal and transverse dimensionality of a skeleton are mostly conditioned
by genetic factors in relation to the circular and subcutaneous adipose tissue.
(Malacko and associates). Body mass and subcutaneous adipose tissue are heavily
influenced by social status. Reduction of physical activity of children and adults is
being rapidly increased both at home and abroad. Great calorie food that can not
be spent in physically inactive people leads to over the optimal weight gain
regarding a certain height of the body. All over the world as well as in Serbia,
obesity prevalence rates have been reported not only among young people but
also among adults up to the old age. (Malina, 2004; Zdravković and associates.,
2009).
The definition of obesity will be the state in which the exccessed fat tissue
in the human body can cause serious health conditions. (Salzer and associates,
2006.). It is the obesity which is observed both at children and adolescents as over
gained weight above the reference values regarding age, sex and body height, and
is also caused by an ammased ammount of fat tissue in the body. (Antić, 2009). It
can be noted that obesity is a chronic disease caused by an increased fat
accumulation which is harmful to health. (Bouchard and associates, 2007).
Obesity in modern society is one of the primary health problems being
estimated as the second most common cause of death. In the high risk group for
the development of obesity in the adulthood are overweight and obese parents
that is registered from the age of three to the age of ten (Bakara-Radujković and
associates s, 2008).
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Physical inactivity from a childhood to an old age along with the socioeconomic status leads to a certain obesity risk. (Maksimović and associates, 2009).
It has been shown that spontaneous physical activity of the students has been
50% reduced from beginning walking to starting school. Reduced physical activity
and increased food intake, especially "fast food" intake, eventually leads to
excessive body mass. Among other things, the increased food intake is due to the
frequent television advertising. (Bukara-Radujković and associates, 2009).
Growing obesity is due to the fact that many kids are spending less time exercising
and more time in front of the TV, computer, or video-game console. (Beunen and
associates, 1992). Obesity increases the risk for serious health conditions like
cardiovascular and type 2 diabetes.
This study aims to determine the differences in anthropometric
characteristics and nutritional status of the second grade primary school students
in Niš.

METHODOLOGY
The survey was conducted on a sample of 348 second grade primary school
students at the average age of 8.3. The sample was divided into two subgroups:
sub-sample of overweight (138) students and the sub sample of students with
normal body weight (210). Longitudinal and transverse dimensions of the body
were measured by Martin's anthropometer (Martin metal Anthropometer-GPM
Swiss Made). Circular dimensions were taken using measuring tape (GPM Swiss
Made). Skinfolds were measured by caliper (GPM calipers-Swiss Made). The
measurements were performed according to International Biological Programme.
(Weiner and associates,1968; Weiner and associates, 1981).
The measuring included the following anthropometric variables: body
weight in kg (AMAST), body height in cm (AVISTE), leg length in cm (ADUNO), arm
length in cm (ADURU), shoulder width in cm (AŠIRA), pelvic width in cm (AŠIKA),
hips width in cm (AŠIKU), the middle circumference of the thorax (AOGKS), the
circumference of the stretched upper arm in cm (AONAD), the circumference of
the upper leg in cm (AOBUT), skinfold at the triceps area of the upper arm in mm
(AKNNA), skinfold of the back area in mm (AKNLE) and skinfold of the abdomen
area in mm (AKNTRB).
Body mass index (body mass in kg/body height in m2 – WHO, 1997.), (BMI)
uses height and weight measurements to estimate a person's body fat according to
standard criteria (Cole and associates, 2000.)
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Table 1. BMI chart of 8 year old students
BMI categories

Students

Normal weight

< 17,91

Overweight

17,92-20,63


Obese

20,52

For each of these variables the basic descriptive parameters were
calculated : mean value (MV), minimum (MIN), maximum (MAX) and standard
deviation (SD). To determine the arithmetic mean differences the T-test was used.
All data were analyzed by statistical package Stats 6.0, and the level of statistical
significance was 0.05.

RESULTS
The results of this study are presented in tabular form. In tables 2 and 3,
the basic anthropometric parameters of descriptive statistics of second grade
students of elementary schools in Niš are displayed.. The values of anthropometric
variables indicate that overweight and obese students are with larger values in all
studied variables compared to the normal body mass of the same age students.
The difference in body height between the lowest and the highest students within
the group of increased body weight and obesity is 28.8 cm while within the group
of students of a normal body weight the value difference is larger (30.0 cm). There
are significant differences in all study variables as well as in the Body mass index.
Particularly noteworthy is the difference between the smallest and the largest
values in the skinfold thickness measured with obese and increased body mass
students. Therefore, in the upper arm triceps area this difference is 32.4 mm, in
the back area 29.2 mm and in the abdomen area 29.8 mm. The differences in the
thickness of skin folds are less evident within the group of students with normal
body weight.

Table 2. Basic statistical parameters of anthropometric variables of the
second grade students of elementary schools in Nis with an
excessive body weight.
VARIABLES

N

MV

MIN

MAX

AD

GSTAR (age and
months)

138

8.3

7.0

9.0

0.44

AMAST in kg

138

40.2

30.0

63.0

6.25

AVISTE in cm

138

138.4

123.4

152.2

5.73

138

20.93

17.9

29.20

2.26

138

77.0

67.2

86.5

3.83

ABOMAI in kg/BHm
ADUNO in cm

2
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ADURU in cm

138

57.7

38.2

67.2

3.33

AŠIRA in cm

138

32.1

29.1

37.2

1.66

AŠIKA in cm

138

23.5

20.2

28.8

1.57

AŠIKU in cm

138

25.1

22.0

29.0

1.41

AOGKS in cm

138

69.1

55.3

86.8

5.25

AONAD in cm

138

21.4

17.7

28.2

1.76

AOBUT in cm

138

41.6

35.2

50.0

3.10

AKNNA in mm

138

16.6

7.0

39.4

4.50

AKNLE in mm

138

14.3

6.0

35.2

5.80

AKNTRB in mm

138

19.2

8.4

38.2

6.35

Table 3. Basic statistical parameters of anthropometric variables of the
second grade students of elementary schools in Nis with normal
body weight.
VARIABLES

N

MV

MIN

MAX

AD

GSTAR (age and months)

210

8.3

7.0

10.0

0.48

AMAST in kg

210

28.5

20.0

39.0

3.74

210

133.7

120.2

150.2

5.85

210

15.92

11.99

22.14

1.31

ADUNO in cm

210

73.8

55.0

85.5

4.36

ADURU in cm

210

55.9

35.6

64.5

3.05

AŠIRA in cm

210

30.1

21.8

38.8

1.58

AŠIKA in cm

210

21.2

18.0

32.4

1.43

AŠIKU in cm

210

22.5

18.8

26.0

1.26

AOGKS in cm

210

60.0

27.4

72.8

3.68

AONAD in cm

210

17.3

14.0

20.7

1.38

AOBUT in cm

210

34.7

26.5

42.8

2.57

AKNNA in mm

210

9.9

4.6

20.2

2.77

AKNLE in mm

210

6.6

3.8

14.2

1.94

AKNTRB in mm

210

7.7

2.4

26.2

3.53

AVISTE in cm
ABOMAI in kg/BHm

2

The results of the statistical significance of differences of means of
anthropometric variables and body mass index presented in Table 4. indicate a
statistically significant difference at the level (p =. 000) within all the studied
variables, except for age which values are identical.
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Table 4. The statistical significance of differences of means of anthropometric
variables of the second grade normal body weight and obese students of
elementary schools in Nis.
VARIABLES

Normal body weight N-210

Obese N-138

T

P

SV

SD

SV

SD

GSTAR (age)

8.3

0.45

8.3

0.44

-0.53

0.59

AMAST in kg

28.5

3.75

40.2

6.25

-21.83

0.00

AVISTE in cm

133.7

5.86

138.4

5.73

-7.41

0.00

15.92

1.31

20.93

2.26

-26.04

0.00

ADUNO in cm

73.8

4.37

77.0

3.83

-7.04

0.00

ADURU in cm

55.9

3.06

57.7

3.33

-5.03

0.00

AŠIRA in cm

30.1

1.58

32.1

1.66

-11.06

0.00

AŠIKA in cm

21.2

1.43

23.5

1.57

-13.84

0.00

AŠIKU in cm

22.5

1.26

25.1

1.41

-17.97

0.00

AOGKS in cm

60.1

3.69

69.1

5.25

-18.75

0.00

AONAD in cm

17.3

1.39

21.4

1.76

-24.20

0.00

AOBUT in cm

34.7

2.58

41.6

3.10

-22.36

0.00

AKNNA in mm

9.9

2.77

16.6

4.50

-16.98

0.00

AKNLE in mm

6.6

1.94

14.3

5.80

-17.71

0.00

AKNTRB in mm

7.7

3.53

19.2

6.35

-21.54

0.00

ABOMAI in kg/m

2

DISCUSSION
It is the fact that the food intake has been doubled during the last two
decades. This is associated with a high fat food along with the increased time
spent in front of the TV. Also, the fact is that there has been an increased
consumption of sweetened beverages among the students with continuous access
to food of modern man, which leads to excessive body weight and obesity.
(Buenen and associates., 1992; Mokdad and associates., 2000). An excessive body
weight, especially among children, can negatively affect their mental development,
and causing later serious health problems. (Bucara and associates., 2010; Baker
and associates, 2007; Мust and associates, 1999). Solving obesity issues requires
more therapeutic approaches. This implies the participation of a family,
environment and above all the obese person.
Our results show that overweight and obese students are of the
significantly larger values of the studied longitudinal and transversal dimensions
of the body, circular dimension and body weight, and also skinfold thickness
compared to students with normal body mass.
The average height and weight values of normal weight secound grade
students correspond to the normal values of that age group, according to the
percentile scale (P75). The excess body weight and obese students show above
average body mass for this age group (> P97), and the normal body height (<P90).
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Concerning shoulder width, students with normal body weight are of normal
shoulder width (<P90), whereas greater body weight and obese students are of
above average shoulder width within the age group to which they belong> P97.
(Gerver & Bruin, 1996). The results of this research indicate that overweight
students are accelerants by anthropometric characteristics and are of greater
biological age compared to calendar age.
It can be stated that there are a number of factors that lead to weight gain
and obesity in preschool, school children and among other age groups being the
most important: way of eating, hereditary and developmental factors as well as
physical inactivity.
The way of eating contributes to obesity primarily by the average quantity
of food rations which has been doubled for the last two decades. During that
period there has been an increased consumption of carbohydrates (bread, cakes,
cookies), and especially sugary drinks. (Harnack ans associates, 1999).
The research conducted on twins suggests that at least 50-70% of
predisposition to obesity is inherited. Children whose parents are obese have a
greater risk of becoming obese.
Physical inactivity is one of the most influential factors for the occurrence
of obesity in the contemporary society. The way of living of children in the last few
years has changed markedly in terms of reduced outdoor physical activity and
physical education (Ogden and associates, 2002; Troiano, 2002). Children spend
their free time mostly in front of the TV and playing computer games instead of
having outdoor activities and playing sport. The studies have shown a direct
correlation of increased obesity and the time spent indoors. (Troiano, 2002).

CONCLUSION
The results of this study imply that overweight and obese primary secound
grade students in Niš have significantly larger anthropometric variables compared
to normal body mass students.
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