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Ciljevi edukacije 

Znanje, sposobnosti, kompetencije koje se mogu 

steći tokom usvajanja modula.  

 

Nakon čitanja ovog modula znaćeš šta znači 

zajednica, i šta znači da si njen član. Savesnije 

ćeš moći postojati u grupi, i činiti za to da 

efikasnije i u većoj saradnji funkcioniše. 

Potrebno vreme 

Približno vreme za usvajanje modula 

Za usvajanje upoznavanja ovog modula, 

ispunjavanje zadataka, potrebno je otprilike 

2x45 minuta u tri navrata. 

Raspored 

Napredovanje u modulu, predavanje materijala 

 

Preporučeno napredovanje u modulu prema 

opisanom redosledima. Prvenstveno vredi 

razotkriti pojam zajednice pa opisati kakva je 

dobra zajednica za grupu. Posle možemo 

razgovarati o tome da članovi pojedinačno 

kakvim pristupom, kojim tehnikama mogu prići 

bliže tome da postanu članovi zajednice, koja 

stvarno dobro funkcioniše. 
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Uvod 

 

Život od početka provodimo u manjim ili većim zajednicama. Počev od rodbine, komšiluka, preko 

drugarskih krugova do školskih razreda, pa do radnih zajednica. U osnovi, određuje našu 

svakodnevnicu to, koliko dobro funkcionišu zajednice čiji smo članovi.  

Od ovih grupa ima koji će biti određujući za ceo život, ima koje na duge godine, zato je svakako jako 

važno aktivno se baviti time, da što bolje funkcioniše. A u tome si i ti od ključne važnosti. 

U budućem ćeš moći opširnije čitati o tome, odnosno pokazaćemo ti takve tačke gledišta, tehnike, 

čijom primenom možeš učiniti još više da budeš član zajednice koja dobro funkcioniše.  
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Šta je zajednica? 

 

Zajednica znači manju ili veću grupu ljudi, koje nešto povezuje. Zajednicu može da oblikuje ili 

povezuje geografsko mesto. Na primer komšiluk ili stanarska zajednica jedne stambene zgrade.  

Zajednicu može povezati interesna sfera. Zajednički hobi, običaj, vera ili drugi zajednički pogledi. 

Takvi su na primer jedna reformatska zajednica ili okružni šah klub i druge zajednice koje nezavisno 

od mesta svojih članova se osnuju na osnovu zajedničkog interesovanja.  

Važan element zajednice je da članovi ne samo što žive jedan pored drugog, nego na nekom nivou 

žive zajedno: dele život, svakodnevnicu jedan sa drugim. Članovi zajednice su voljni činiti za 

zajednicu, ispomagati se, zajedno se razvijati i bogatiti. 
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U koliko sam zajednica? 

 

Član si raznih zajednica, grupa. Član si porodice, razreda, preko hobija jednoj grupi gde možeš da se 

baviš sportom, da stvaraš, učiš.  

Ulazimo u zajednicu ako to biramo a i onda ako ne.  

 

Za sada je većina grupa čiji si član verovatno takva, koje nisi ti birao, samo si upao u njih. Rodio si 

se u jednu porodicu, krenuo si u zabavište, član si škole, razreda, imaš krugove drugova, oko kuće 

komšije.  

Imaš i takve zajednice, koje si birao.  

 

Naređaj nekoliko zajednica čiji si član. Popričaj sa društvom iz razreda ko je kojoj zajednici član i 

kome je koja najvažnija! 

 

Identitet i zajednica 

 

Kako prolaze godine, otvara se svet i sve više mogućnosti ćeš imati da nađeš takvu zajednicu, koja ti 

stvarno odgovara. Paul James profesor i pisac koji se bavi društvenim naukama opisuje: Identitet je 

zbir vrednosti, verovanja, ličnih obeležja, izgleda i/ili načina izražavanja, koji karakterišu osobu ili 

grupu.  

 

Dakle, imamo lični identitet, npr.: ja sam Olah Mark. 

Odnosno, grupni identitet, npr.: Mi smo 7.a. 

 

Svakome se za identitet vezuje jako mnogo stvari, to su zapravo naša pripadnost, noseći stubovi 

našeg života, naše veze, zajednice kojima pripadamo preko kojih određujemo sami sebe. To su 

zapravo one bitne stvari, kojima možeš opisati sebe. 
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Npr.: Ja sam Toth Melinda. Gimnazijalka. Starija sestra. Rolerka. Članica najvećeg pečujskog Dojoa 

(karate klub). Volim serije. Hrišćanka. Sakupljam matrice. Obožavam astrologiju i anime. Prva 

unuka. Učenica 8.a razreda. Književni moljac. Mađarica. 

Na osnovu navedenog primera napiši i ti listu sa stvarima koji te karakterišu, o kojima pretpostavljaš 

da te čine osobom koja jesi. Ako je lista gotova, uporedite ih sa društvom i pronađi koja najviše liči 

tvojoj!   

To, kojoj ću se zajednici priključiti i koje će odigrati veliku ulogu u mom životu u velikoj meri, 

određuju moja glavna obeležja identiteta. Ako u mom životu igra veliku ulogu košarka, onda će 

verovatno košarkaški klub biti važna zajednica u mom životu. Ako me zanima fotografisanje, onda 

ću verovatno naći oko sebe ljude sa kojima možemo sarađivati u foto klubu, da razmenemo iskustva, 

možemo ići zajedno da fotografišemo, i tako dalje.   
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Ali to ima i obrnutu stranu, ima kada data zajednica oblikuje nas i vuče u jednu stranu. Ako mi je na 

primer razredna zajednica bitna, volim da budem sa njima i dobro se osećam u njihovom društvu. 

Pretpostavimo da razredna zajednica voli fudbal, ali ja toliko ne, ipak će postati delom mog života taj 

sport, jer oni to igraju. Posle ovoga je moguće i to, da ću do završetka škole toliko zavoleti ovu igru, 

da će i u buduće fudbal značiti mnogo u mom životu, a košarku ću zanemariti – time se menja moj 

identitet.  

 

Kakva su tvoje lična obeležja? Naređaj što više, pa uporedi sa jednim drugom. 

  

Kakva je dobra zajednica? 

 

„Suština grupe nije sličnost ili različitost članova, nego njihov uzajamni uticaj i zavisnost jednih od 

drugih.” Kurt Lewin 

 

Jedna zajednica se sastoji od pojedinaca, koji uvek dolaze iz različite pozadine, poseduju različito 

znanje, upravljaju se različitom motivacijom. Može ih biti hiljadu različitih, ali imaju nešto 

zajedničko: članovi su iste grupe. 

 

 

U grupi možemo mnogo više postići, nego sami. Sabira se znanje ljudi, spremnosti i sposobnosti. 
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Mnogo je više mogućnosti i mnogo veći ciljevi se mogu postići zajedno.  

 

 

 

Zamisli samo kolika je razlika u tome ako sam igraš u kvizu, ispunjavaš kulturno takmičenje ili sve 

to radiš u društvu. Možda ti na mnoga pitanja nećeš znati odgovor, ali neko će biti sposoban da 

odgovori, jer zajedničko znanje je dosta veće nego pojedinačno. Ili treba ispuniti neki cilj, na primer 

zajednički napraviti maketu srednje vekovne tvrđave - ni to neće biti lakše samo zato što vas je više i 

treba manje energije, nego i zato što svako zna nešto drugo da uloži šta je karakteristično za njega. 

Biće, kome je planiranje jača strana, biće kome su spretne ruke i rado gradi, biće ko će se temeljno 

informisati o istorijskoj pozadini  jer je istraživački tip, i on će izraditi detalje.  

Jako je bitno da pazimo, i konstantno učimo o sebi i članovima zajednice, šta je kome jača strana i 

slabost. To su jako važne informacije za grupu, jer ako smo načisto sa tim, onda će zaista dobro 

raditi i napredovati.  

 

 

Zamislite, da imate godinu dana da izgradite vasionski brod u razredu! Zapišite sebi kome kakav 

zadatak biste dodelili u razredu, da bi uspeo zadatak, pa uporedite spiskove! 
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Postoji li savršena zajednica? 

 

Što je veće brojnosti, sve je manja verovatnoća da može biti „savršena” jedna zajednica, već ako 

uopšte i postoji. Dobra zajednica ne pretpostavlja da je sve sami smešak i šećervuna, da svako voli 

svakoga, i žive u harmoniji. Dobra zajednica će te primiti, ali ne onakvog kakav jesi. Može efikasno 

da se nosi sa problemima i preprekama koji se pojavljuju, tako, da to po mogućnosit odgovara 

svakom članu. Dobroj zajednici može biti deo i konflikt, pa i to, što se neki članovi ne vole 

obavezno, ali zato je dobra, što ima tehnike i rešenja i nezavisno od takvih stvari, može se postići 

interese i ciljeve. 

Dok pojedinci efikasno mogu pomagati zajednicu i ona efikasno može da se založi za pojedinca, 

dotle možemo reći o njoj, da je dobra zajednica. 

 

Čija je odgovornost izgradnja zajednice? 

 

Utičemo jedni na druge. Zajednica utiče na tebe, a ti na zajednicu, a to može biti ogromna snaga. 

Radu zajednice svaki član doprinosi u svakoj minuti. To može da ima dobar i loš uticaj na celinu. 

Pojedinac može da bude pozitivan, gradeći, ali i narušavajući elemenat jedne zajednice. Svi smo 

odgovorni za našu zajednicu, zajednički je interes da se oblikuje u dobrom pravcu i razvija, da što 

više postignemo sa njom, vredi dakle i svesno uticati na nju. Za to nudimo sledeće moguće metode. 

 

Bitno je još znati da se i na zajednicu odnosi kao i na drugo: Možeš izvući iz nje onoliko, koliko si 

uložio. Što više radiš na sebi, što više energije, ideja, vremena ulažeš u zajednicu, to će se vratiti. 

Učiš, menjaš se, razvijaš se usled situacija, a to će te sve obogatiti. Naravno, bilo kad se možeš 

odlučiti da odstupiš, odustaneš i radije ćeš se izvući iz po kojeg zadatka, projekta,  - ali onda treba da 

si svestan, da ćeš imati toliko manje razvojnih mogućnosti i doživljaja.  

Uzmimo na primer jednostavno pečenje palačinki, gde imaš dve mogućnosti: 

 

A) Sačekaš dok ostali spreme i jedeš i ti. 

 

B) Zajedno spremaš sa ostalima. 

 

 

Rezultat je svakako isti, palačinke ćeš jesti, jer će te ostali svakako ponuditi. Ako si sačekao da ih 

spreme, imaćeš toliko doživljaja, da ih je bilo fino jesti. Ali ako si radio sa ostalima, bilo je mnogo 
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više događaja. Čitali ste recept, mešali testo, pokvarili ste prvu, zalepila se, pa ste dorađivali. 

Naizmenično ste pekli, okretali ste ih bacajući u vis, jednom se zalepila i za plafon. U međuvremenu 

ste čavrljali, slušali muziku, šalili se. Jednim delom ste imali jako dobar zajednički doživljaj, drugim 

delom mogli ste zajedno da radite, i u situaciji je bilo ko je edukovao, a bilo je i ko je bio edukovan. 

Jedan kompleksan doživljaj sa puno interakcija, i situacija, u kojima ne samo što se dobro osećaš, 

nego neprimetno naučiš mnoge stvari.  

 

Pored svega toga bih istakao, da je u izvesnim situacijama bitno odustati. To, kako se osećaš u 

kakvom si stanju samo ti znaš. Ako fizički ili psihički nisi dovojno dobro da odradiš jedan proces, 

onda možeš da kažeš (slobodno reci), da na žalost, ti u ovome sada ne možeš da učestvuješ. Ako 

imaš glavobolju i rado bi se odmarao ili sutra imaš pismeni iz matematike, i napet si jer još treba da 

učiš, onda slobodno odbij - jer ne bi znao biti prisutan. Povlačenje, odbijanje je takođe bitan deo 

prihvatanja odgovornosti, ali treba da je u opravdanom slučaju, a ne kao izvlačenje, bežanje. 

 

Uveravam te, da smelo ustupiš u situacije, i preživi ih, jer i o najsvakidašnjijim stvarima mnogo 

možeš naučiti, zajedno.  
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U malim grupama napišite listu o tome, kakve odgovornosti snosite prema svojoj razrednoj 

zajednici. Uporedite ih sa ostalim grupama i raspravite, na kojim područjima treba još da se 

razvijaju članovi razreda!  

 

 

Osećaji 

 

Sede deca u učionici, baš rešavaju zadatak sa table, sami. Šta se dešava? Mogli bi da kažemo, ništa, 

samo uobičajeno. Poznato, kada u ovakvoj situaciji neko digne ruku i kaže: „Nastavnice, bolje je da 

radimo nešto drugo, ovo već znamo, i svima je dosadno”? O ovoj situaciji jednu stvar možemo znati 

sa sigurnošću: tom, što je izjavio je dosadno. U učionici 27 ljudi, 27 tenutaka i  više od 27 osećaja je 

prisutno i u toj sekundi. Neko je uzbuđen jer se konačno setio rešenja. Neko je ljut, jer je zaboravio 

knjigu i sad mnogo više treba da piše u svesku. Neko je tužan, jer se sinoć svađao sa roditeljima. 

Neko je nervozan, jer ga boli glava, i ne može da se koncentriše ni na šta. Neko se stvarno dosađuje, 

jer mu je ovo najdraži predmet i odavno mu je poznat ovaj tip zadataka. Neko drugi ne zna ni koji je 

čas, jer je zaljubljen, i samo na to može da misli.  

 

 

 

Koliko nas je, u toliko vrsta osećajnih stanja, situacija, misaonom krugu nas ima. Čovek je nekad 

podložan da pomisli da kako on doživljava jednu situaciju, isto tako doživljava svako drugi i oko 
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njega. Tada uopšteno pričamo o tome, - ali to nikad nije verodostojno i istina. Dovodi do mnogih 

nesporazuma ako pretpostavim da i drugi isto tako dobro ili loše doživljava grupni rad, razgovor, 

situaciju kao ja. Uzmimo jedan jednostavan primer, ako igramo „activiti”, „sad prikaži” ili slične igre 

u kojima jedna osoba istupi, a ostali treba da pogode šta pokazuje. Na istom smo mestu, gledamo iste 

scene, ipak svi različito doživljavamo. Biće ko uživa u situaciji, jer voli da se produkuje, i ima 

doživljaj uspeha kada su pogodili šta je pokazao i na kraju igre bi rekao da je srećan i da se skroz 

dopunio. Neko drugi, ko je recimo povučeniji, i možda se smeška i u osnovi se dobro oseća, ali je 

stalno u stresu, jer uskoro on dolazi – a neće da istupi pred svih. On bi na kraju igre možda ispričao, 

da je napet, jer je celo vreme mislio na to da treba da izađe, a on to ne bi voleo.  

Naravno, niko ne zna da čita misli i osećaje. Na šta da se trudiš ako si u zajednici: 

 

-          Obrati pažnju na svoje osećaje, probaj da ih identifikuješ. 

 

Ako se neko loše oseća u nekoj situaciji igre, onda vredi zastati na trenutak i osmotriti šta osećam i 

šta to izaziva, šta je zapravo moj problem?  

 

Da kada bih rekao da je ova igra „Bez veze“, onda nije reč o tome, nego o tome da se ja „Jako 

nelagodno osećam u ovoj situaciji, jer ne volim da glumim i bojim se da će me naterati.“ To 

nazivamo odgovornošću za osećaje, opširnije ćemo govoriti o tome u delu Poruci „Ja“.  

 

-          Nemoj da uopštavaš 

 

Ako nas ponese žestina momenta, jako smo srčani u vezi sa igrom, podložni smo pomisliti da svako 

deli taj osećaj. Pokušaj uvek držati na oku da to nije obavezno tako, pogledaj malo oko sebe. Možda 

ćeš videti na nekom da je napet, nervozan, ljut, žalostan i bila bi mu potrebna pomoć.  

 

-          Pitati uvek vredi 

 

Kao što sam spomenuo, ne možemo da čitamo misli i za to da pogledom sa sigurnošću ustanovimo 

nekome kako se oseća, potreban je višak stepen poznavanja ljudi. Ako pretpostavljaš da se neko ne 

oseća komforno, slobodno ga pitaj kako je? Ako zna da ti objasni, to je već dobar korak ka rešavanju 

problema, i ako su članovi zajednice u redu i zajednica će biti u redu.  

 

-          Uzmi u obzir drugog 
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Dobra stvar za vežbanje, prepoznavanja ličnih osećanja ako preko celog dana periodično zapišeš 

kako se osećaš. Probaj da identifikuješ zašto je to tako.  

  

 

Asertivna komunikacija 

 

Dan za danom se suočavamo sa raznim situacijama, konfliktima i treba da odlučimo kako ih 

odreagovati. Postoji mnogo načina da nametnemo svoje stanovište, ali jako uprošteno razlikujemo tri 

osnovne komunikacione forme. Jedna je agresivna komunikacija, koje je kao što i ime kaže žestoko, 

obarajuće i savršeno odgovara nametanje volje – međutim sa time možemo uzrokovati loše osećaje 

za drugog i postoji opasnost od nepravednog ishoda.   

 

Tada, sa preke strane stoji čovek drukčijeg tipa, koji izbegava konflikt, i raspolaže sa pasivnom 

komunikaciijom.  

Pretežno je on gubitnik rasprave, jer često samo odmahne na sve, i povuče se od teme, što dovodi do 

nagomilavanja napetosti i nije dobra dugoročna taktika.  

 

Na pola puta, između ta dva se nalazi asertivna komunikacija. Ko praktikuje ovakvu komunikacijsku 

taktiku, ima za cilj rešavanje problema uvažajući svačiji interes, prohteve i potrebe. Ne pokušava da 

dominira, ali se ni ne pokorava, jer ima pred očima nametanje svog interesa. Trudi se da obe strane 

budu na dobitku, dakle, da nađu rešenje, koje svima odgovara.  

Osnovu asertivne komunikacije čine „Ja” saopštenja. 

 

„Ja „ saopštenje 

 

Suština ovih saopštenja je da prihvatamo odgovornost za svoja osećanja. Govorim sa njim, kako se ja 

osećam u vezi sa nekim konkretnim ponašanjem, suprotno sa „Ti” saopštenjem koji se odnosi na 

drugoga. Objašnjavam kako doživljavam nju, njega, i ima jak negativan naglasak – kao da ga krivim, 

ogovaram, tražim da položi račun.  

 

Evo primera, da se vidi razlika: 

Ti saopštenje: „Stalno puštaš tu dernjavu od muzike!” 
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odnosno 

Ja saopštenje: „Jako sam umoran, da li bi učinio da tiše slušaš muziku, jer ovako ne mogu da se 

odmaram?” 

Ako koristim Ja poruku, onda objašnjavam kako se ja osećam, kako mene dotiče ponašanje drugoga. 

 

To je jako teška metoda. Traži, da i umorni u teškim trenucima vršimo samoispitivanje. Da ako me 

oblije neko osećanje, bilo bes ili tuga, pre nego što odgovorim, prvo razmislim šta tačno osećam i 

zašto?  

 

On ne može znati da sam umoran, da imam glavobolju ili da sam dobio takvu poruku koja mi je 

pokvarila dan. Ne sluša glasno muziku da meni napakosti, nego jednostavno zato, što njemu tako 

prija. Ako ga napadnem kao grom iz vedra neba i izvičem se na njega, neće razumeti situaciju. 

Verovatno će doživeti moje ponašanje, kao nepravedno, počeće da se brani i postoji dobra šansa da 

se sve pretvori u ogromnu svađu. 

 

Ako zaustavim vreme na momenat, kada čujem glasnu muziku i kada bih krenuo preko, sa time 

mogu puno dobiti. 

 

-          Razmisliću šta osećam (ljut sam, dosta mi je, ne mogu da verujem, još i ovo preko svega) 

 

-          Razmisliću odakle to potiče (imao sam dugačak dan, osećam da su se svi namerili na mene, 

samo sam želeo da stignem kući da na miru čitam, da me konačno svi ostave na miru) 

 

-          Razmisliću šta bi mi bilo potrebno (na to da bude tišina, i jedan sat da provedem sam). 

Na ovaj temelj već izvanredno može graditi. Jedna efikasna ja poruka ima tri elemenata: 

 

1)      Onaj ko saopštava opisuje svoja osećanja u vezi slučaja 

2)      Opisuje konkretnu situaciju, odnosno koje ponašanje ili događaj mu smeta. 

3)      Razmisliće zašto je to loše za njega i o posledicama. 

 

 

U sledećim primerima je isto opisano u „Ja” i „Ti” porukama. 
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Ti poruka Ja poruka 

Ne mogu da verujem, da nikad ništa 

ne vratiš. 

Jako sam ljut, jer iako si obećao, nisi vratio knjigu iz 

fizike i danas sam dobio jedinicu na nepotpunu opremu. 

Mrzim što stalno kasniš. Tužan sam što si kasnio sa sastanka, jer imam osećaj da ti 

nisam zaista važan. 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

  

 

U rubriku 1-2. Upišite slične „ti” poruke i promenite ih u „ja” poruke. Radite u parovima, i 

naknadno pročitajte razredu svoje primere.  

  

Feedback, to jest povratna informacija 

 

Da bi bili funkcionalni članovi grupe, važno je da signaliziramo na delatnost ostalih odnosno da i mi 

sami primamo takve znakove. Mnogo je situacija kada treba da sarađujemo sa drugima bilo u školi 

ili van nje. Povratni znak je dobar da pohvalimo nekoga, odnosno ako se ne slažemo sa nečijim 

ponašanjem, da ga navedemo na promenu.  

Veliko je pitanje kako to da odradimo tako da postignemo cilj i da  ima pozitivan efekat? 

 

Primer: na času mađarskog jezika vas podele u grupe. Treba da odaberete scenu iz „Kišobran Svetog 

Petra” od Miksath Kalmana i odigrati je tako da ostali pogode o čemu je reč. Ti imaš ideju, ali 

Magda tako brzo preuzima inicijativu, da nemaš vremena da je predložiš. Već se zna koji deo će biti, 

i već počinje i da uređuje. Pokušavaš da dođeš do reči, da daš predlog, ali toliko se zanela u 

prezentaciju svoje ideje, da te ne sluše i na kraju napuštaš sve. Konačno prikazujete njenu verziju. 

Nije loše, ali osećaš prazninu, jer misliš da bi tvoja ideja mnogo doprinela.  
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U ovakvim situacijama možeš da popustiš, ili da uzmeš reč. Zato predlažemo ovo drugo, da se ne bi 

gomilali negativni doživljaji i na kraju bi primetio da mrziš rad sa Magdom - a to se moglo izbeći.  

 

Povratna informacija se dešava iznutra prema napolje. Reč je o uticaju događanja na mene, 

predstavlja moje mišljenje o tebi, shodno tome važno je da glasi u „Ja” poruci. Reci na primer 

„Imam osećaj, da uzalud pokušavam doći do reči, nećeš da me saslušaš.”, umesto: „Dosta mi je toga, 

da uvek radimo to, što ti kažeš.” 

 

Ako odlučiš da istupiš, onda predlažemo 5+1 koraka, koji će ti pomoći da tvoja povratna informacija 

stigne do cilja. 

 

1)      Sačekaj odgovarajuću priliku 

Da bi drugi dobro primio povratnu informaciju, važna je mirna, poverljiva atmosfera. Zavisi od 

konkretnog primera šta je to, ali svakako mu se obrati na takvom mestu, vremenu, društvu (ili u 

dvoje) gde se on oseća komotno. Ako to nije tako, ako se pred mnogo ljudi oseća poniženo ili se 

sprema na sledeći čas, onda će samo preći u zaobilaženje i odbranu. Stvori dobre uslove i pitaj ga 

možete li razgovarati o ovome – već od tog gesta će imati mnogo otvoreniji pristup.  

 

2)       Budi pozitivan. 

Vredi na početku govora da istakneš nešto pozitivno, čak iako je u povratnoj informaciji reč o 

problemu, nedostatku. Usled toga će povratna informacija imati pozitivan pravac, pokazuješ da 

primećuješ vrednosti drugih i ne vidiš samo negativnosti. 

Na primer: „Jako mi se svidela tvoja ideja kada da uđe na scenu Belji Veronika, kada zapnemo, često 

imaš kreativne ideje.” 

 

3)      Što pre ispričaj, da doživljaj bude svež. 

Ako prođu nedelje, meseci dok spomeneš situaciju koja te je povredila, može biti da drugi već ne 

može da se priseti šta se zapravo desilo, pošto on to nije doživeo tako duboko kao ti. A ako se ne 

seća, ni povratnu informaciju ne može primiti, jer nema za šta da ga veže. Važno je da i ovde 

izbegavaš vrednovanje druge strane, pričaj o radnji, i o tome, kakav je uticaj imala na tebe.  

 

 

4)       Budi veoma konkretan 

Nemoj uopšteno da pričaš o problemu, nego jako konkretno vezano za primer, da drugi oseti i 

razume na šta misliš. 
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Na primer: „Osećao sam se jako povređeno kada si rekla da imamo samo 5 minuta i da nemamo 

vremena za nove ideje, nego da radimo kako smo počeli. Onda sam probao treći put da kažem nešto 

o temi, ali sam odustao jer sam se bojao da nećemo imati vremena. Smetalo mi je što me nisi 

saslušala i praktično nisam mogao da učestvujem u zadatku..” 

Važno je da uvek opisujemo ponašanje, a ne osobu. Sasvim drugačije glasi, kada kažem: „imam 

osećaj, da si se nasilno ponašao prema meni”, nego „jako si nasilan”. 

 

 

5)      Napiši preporuku, molbu 

Da bi kritika bila korisna, vredi uputiti prema drugom takvu molbu ili ideju, koji će mu pomoći u 

tome u kom smeru da krene ako želi da menja nešto, oko toga šta si spomenuo, šta da uradi u buduće 

da bude bolje.  

 

Druga strana, odnosno kako vredi primiti povratnu informaciju? 

 

Isto tako je važna tvoja uloga i tvoje ponašanje ako si na drugoj strani i dobiješ povratnu informaciju.  

 

Nije lako primiti povratnu informaciju konstruktivne prirode, čak ni onda, ako ga šalju sa najboljim 

namerama. Ipak je reč o tome, da se nešto u našem ponašanju, postupcima nije svidelo drugoj strani 

– i sa time je teško suočiti se, čak i ako ima istine u tome (naročito onda).  

 

1)      Nemoj shvatiti kao osudu. Reč je o jednom tvom konkretnom postupku, a ne o celoj tvojoj 

ličnosti. To, što si se u određenoj situaciji ponašao tako, što drugi smatra npr. detinjastim, ne znači da 

tebe samog smatra detinjastim. 

 

2)      Budi otvoren, prihvatljiv. Ako si odlučio da saslušaš drugog, daj šansu njegovoj primedbi, jer 

će možda stvarno pomoći u budućnosti.  

 

3)      Obrati pažnju šta ti se govori, i ne spremaj odgovor u zadnjem kutku glave dok slušaš. 

 

4)      Pokušaj odvojiti donosioca poruke od poruke. Možda ti donosioc nije simpatičan, neko na koga 

se ljutiš, odnosno neko sa kim u vezi imaš neki negativan osećaj. Ako se prihvatiš da ga saslušaš, 

onda se koncentriši na to šta govori i ne dozvoli da druga osećanja utiču na tebe.  
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5)      Pitaj. Ako nešto ne razumeš, nešto ti nije jasno pitaj sad i ovde, da biste se dobro sporazumeli. 

Desi se mnogo puta da se smakne komunikacija i u jednoj strani ostane trn zbog nekog sitnog 

nesporazuma.  

Povratnu informaciju nije lako ni dati, pomozi drugom time što se trudiš potpunom razumevanju.  

 

6)      Udahni duboko i razmisli još jednom o tome što si čuo, pre nego što reaguješ. 

 

Svakako vredi otvoreno saslušati šta ti se kaže, a posle toga je 100% na tebi šta ćeš početi sa tim: 

prihvatićeš, ili odbiti. Ohrabrujem te da uvek postaviš sebi pitanje: Šta mogu naučiti iz ovoga? Šta 

bih uradio drukčije sledeći put? Ova pitanja mogu efikasno da te pomeraju napred i dovode do 

razvoja.  

 

Sve to naravno ne ide preko noći, nego zahteva mnogo vežbe. U obazrivim povratnim informacijama 

ima puno energije. Traži emotivnost, tačno zapažanje, dobru sposobnost izražavanja i kreativnost u 

sastavljanju molbe i preporuke. 

 

Važno je znati da povratnu informaciju nije lako ni dati, ni dobiti, nemojte se ljutiti ako ne uspe iz 

prve. Budite strpljivi, to je težak edukativni proces, ali dugoročno možete mnogo dobiti na njemu 

ako znate da ga primenjujete.  

 

Tip: Ponekad upadamo u greške, da govorimo drugima samo one stvari u kojima mislimo da treba 

izmena, razvoj. Ako ti se nešto svidelo u radu, ponašanju, pristupu drugog, onda mu i o tome daj 

povratnu informaciju. Preko toga što će mu prijati, to ga učvršćuje da dobro radi to što radi. 

Primetimo šta rade dobro drugi i smelo im to signalizirajmo.  

  

Šetajte neko vreme u učionici i obratite se što većem broju svojih drugova. Zadatak je da svakom 

date jednu pozitivnu povratnu informaciju. Npr.: Šta ti je prijalo od drugoga u zadnje vreme? 

Zašto ga volite? Šta te je oduševilo u vezi sa njim? U čemu ga smatraš boljim od svih drugih? 

 

Druga mogućnost je da jedna osoba dobrovoljno sedne ispred razreda i posle kraćeg razmišljanja 

date što više pozitivnih povratnih informacija o osobi u „vrućoj stolici”. Važno je, da u stolicu 

sedne samo ko želi. 
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Kako da budemo ljubazni? – Test jezika ljubaznosti 

 

U drugarstvu, prijateljstvu i zapravo u vezi svake vrste je jako važno da sa vremena na vreme damo 

do znanja drugom: da ga cenimo, volimo, poštujemo. Svako ima zamisao kako da bude ljubazan 

prema drugom, nekad nam uspe, ali desi se da uopšte ne reaguje onako kako smo mi očekivali.  

Zašto je to tako? Ukratko zato, što nam se možda razlikuje jezik ljubaznosti.. 

 

 

Jezik ljubaznosti 

 

 

 

Gary Chapman, tvorac pojma, upoređuje jezik ljubaznosti sa stranim jezicima. 

 

Ako se sretnu negde mađar i englez, jako teško će se sporazumeti ma koliko se trudili. Bolja je 

situacija, ako su eventualno učili jezik drugoga, onda će razgovor biti lakši, tečniji, ali možda nikad 

toliko, koliko bio da imaju isti maternji jezik. Do stvarno dobre komunikacije dolazi ako nauče 

maternji jezik jedan drugog, odnosno u ovom slučaju jezik ljubaznosti.  

 

Test 

 

Iz svakog para izjava, treba izabrati jednu i zaokružiti tu, koja se više odnosi na tebe. Biće kada ti se 
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čini da su obe iste ti, i biće teško odabrati, ali razmisli, i uradi to, jer ćeš samo tako dobiti tačan 

rezultat. Sedi na miru, i žrtvuj vreme da ispuniš. Ako si gotov, saberi, od kog slova koliko si 

zaokružio i upiši u rubrike na dnu testa i na kraju pročitaj vrednovanje. 

 

1. Volim, ako me priznaju. (A) 

Volim, ako me zagrle. (E) 

 

2. Volim da sam u dvoje sa važnom osobom. (B) 

Ako mi neko pomogne, osećam da me voli.. (D) 

 

3. Volim da dobijem poklon. (C) 

Volim da se sretnem sa onima koji su mi važni. (B) 

 

4. Onda osećam da me neko voli, ako mi pomogne u nečemu. (D) 

Onda osećam da me neko voli, ako me dotakne. (E) 

 

5. Ako me partner zagrli, osećam da me voli. (E) 

Ako dobijem poklon od partnera, osećam osećam da me voli. (C) 

 

6. Volim zajednički program sa partnerom. (B) 

Volim da dotaknem partnera. (E) 

 

7. Vidljivi simboli ljubavi su pokloni, i mnogo mi znače. (C) 

Reči priznanja mi prenose ljubav. (A) 

 

8. Volim da osetim fizičku blizinu ljudi, koji su mi važni. (E) 

Volim, kada pohvale moju spoljašnjost. (A) 

 

9. Volim da provodim vreme sa osobama koji su mi važni. (B) 

Volim da dobijem poklone od drugova. (C) 

 

10. Reči prihvatanja su mi jako važni. (A) 

Ako mi neko pomogne, znam da me voli. (D) 

 

11. Volim da učestvujem u zajedničkim aktivnostima sa drugovima i sa, za mene važnim osobama. 
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(B) 

Volim, ako mi govore ljubazne reči. (A) 

 

12. Bolje utiče na mene to, što neko radi, nego to što govori. (D) 

Zagrljaj znači za mene pripadnost i poštovanje. (E) 

 

13. Cenim pohvalu i izbegavam kritiku. (A) 

Puno malih poklona mi više znači, nego jedan veliki. (C) 

 

14. Osećam bliskost sa drugim, kada razgovaramo ili zajedno radimo nešto. (B) 

Osećam se bliže važnim osobama ako me često dotiču. (E) 

 

15. Volim da me pohvale za to što sam uradio ili postigao. (A) 

Ako neko učini nešto za mene što baš ne voli, znam da me voli. (D) 

 

16. Volim ako me bliska osoba dodirne. (E) 

Volim, ako blisku osobu interesuje to što kažem. (B) 

 

17. Ako mi neko pomogne da uradim zadatak, osećam da me voli. (D) 

Jako se radujem ako dobijem poklon. (C) 

 

18. Volim, ako mi pohvale spoljašnjost. (A) 

Ako neko žrtvuje vreme da razume moja osećanja, osećam da me voli. (B) 

 

19. Osećam se bezbedno ako me važna osoba dodirne.  (E) 

Ljubaznost za mene izražava ljubav. (D) 

 

20. Cenim, ako neko nešto učini za mene. (D) 

Volim da dobijem poklone koji su rađeni svojeručno. (C) 

 

21. Jako se dobro osećam, ako mi neko posveti punu pažnju. (B) 

Jako se dobro osećam ako mi neko učini ljubaznost. (D) 

 

22. Ako mi neko da poklon na rođendan, osećam da me voli.. (C) 

Ako me neko svojim rečima čestita rođendan, osećam da me voli. (A) 
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23. Ako od nekoga dobijem poklon, znam da misli na mene. (C) 

Ako mi neko pomogne da uradim zadatke, osećam da me voli. (D) 

 

24. Vrednujem ako me neko pažljivo sasluša i ne prekida. (B) 

Jako vrednujem ako neko poklonom obeležava značajne dane. (C) 

 

25. Volim, kada za mene važni ljudi brinu o tome da mi pomognu oko mojih zadataka. (D) 

Volim izlete sa drugovima i voljenima. (B) 

 

26. Volim da zagrlim sebi bliske, i raduje me ako me i oni zagrle. (E) 

Raduje me ako me bez posebnog razloga iznenade sa nekim poklonom. (C) 

 

27. Volim, ako neko izrazi da me ceni. (A) 

Volim, ako me partner u razgovoru gleda u oči. (B) 

 

28. Pridajem veliku važnost poklonima od voljenih osoba. (C) 

Dobar je osećaj, ako me voljena osoba dodirne. (E) 

 

29. Ako neko rado udovolji mojoj molbi, osećam da me voli. (D) 

Ako mi neko kaže da me ceni, osećam da me voli. (A) 

 

30. Imam potrebu, da me svaki dan dodirnu. (E) 

Imam potrebu, da me svaki dan pohvale. (A) 

Ukupno: 

 

A: …… B: …….. C: …….. D: …….. E: …….. 

 

 

Jezik ljubaznosti – vrednovanje testa 

 

Prvobitan jezik ljubaznosti ti je taj, gde je najveći broj. Ako se taj broj pojavi i dva puta, onda si 

dvojezičan, odnosno imaš dva prvobitna jezika ljubaznosti. Pored toga je važno biti načisto i sa 

ostalim jezicima ljubaznosti, jer je jako bitno da razumeš poruku i onda ako ti se drug, član porodice 

izražava drugim jezikom. Uradite test zajedno i raspravite.  
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Jako je dobra stvar čisto videti šta je jezik ljubaznosti drugog, šta ga najviše usrećuje. 

 

A)      Reči priznanja 

Ko priča jezik ljubaznosti sa rečima priznanja, ima potrebu da ga dan za danom pohvale, potvrde. U 

neizvesnoj situaciji mu mnogo znači nekoliko dobro odabranih reči ohrabrenja. Pi tome, ljubazne 

reči, priznanja mu daju krila - A szelíd, kedves szavak, elismerő nyilatkozatok szárnyakat adnak neki 

– bilo rečeno usmeno ili pismeno. 

 

 

B)      Kvalitetno vreme 

Suština kvalitetnog vremena je ta, da dok smo zajedno, obraćamo pažnju samo na partnera. Jedan 

razgovor postaje kvalitetno provedeno vreme, ako sa namerom razumevanja i interesovanjem 

slušamo drugog dok priča o osećajima i željama. Kome je kvalitetno vreme jezik ljubaznosti ne želi 

samo saslušanje, nego da partner podeli sa njim misli. Naravno, nije samo razgovor kvalitetno 

vreme, nego bilo koja zajednička aktivnost (zajednička šetnja, vožnja bicikla, kuvanje itd.)  što će ga 

učiniti srećnim. 

  

C)      Pokloni 

Poklon je opipljiv znak da drugi misle na nas. Kome je to jezik ljubaznosti, taj ceni, manju – veću 

pažnju, a i sam rado poklanja voljenima. Ne obraduju ga samo novčano merljivi pokloni: poklanjanje 

same naše prisutnosti može biti isto toliko vredna za njega. Prija mu ako smo pored njega u sredtnim 

ili teškim trenucima. 

  

D)      Ljubaznosti 

Ima, ko najviše voli ako ga iznenadimo sitnim ljubaznostima ako mu ispunimo izrečene ili neizrečen 

želje. Ko priča ljubazni jezik ljubaznosti, jako ceni uslužnost. Raduje se ako mu pomognu oko 

domaćinstva ili u drugim aktivnostima, ako mu rade pod ruku, pa čak i ako mu ponekad izvade 

posao iz ruku. 

  

E)      Telesni dodir 

Kome je telesni dodir jezik ljubaznosti, taj ima potrebu za dovoljnom količinom grljenja, milovanja, 

blagih dodira od porodice, drugova, inače jednostavno ne oseća ljubav, i postane nesiguran. Prija mu 

ako ga bliska osoba zagrli, u odlasku mu dodirne rame i slično. Važno je znati, da mu ne prija svaki 

dodir jednako, pa i ne raduje ga od svakoga, jako treba paziti na njegove znakove, čak i popričati sa 
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njim o tome da ne bismo probudili neprijatan osećaj u njemu.  

 

 

Ispunite test u razredu i napišite svoja imena u skupovima na osnovu rezultata. Na osnovu toga 

bolje upoznajete jezik ljubaznosti jedan drugog, i to koji karakteriše razred najviše kao zajednicu. 

 

 
 

 
 

Studija slučaja/Dobra vežba 

 

 
Letnji logori– Logori za igru 

Jedna nedelja, a doživljaj za celu godinu. 

 

Letnji logori u Moravici postoje od 1993. Od 1995 je aktivni deo logora pedagogija igre i 

doživljaja. 2000 godine je organizovan logor koji se izričito zasniva na igri i razvija spretnost i 

veštine, koji od onda postoji svake godine.  

 

Ovaj logor se sastoji od sa svesnim ciljem sastavljenih igara, koji neprimetno, pod akriljem igre 

pokazuju norme ponašanja, uče snalažljivost, kreativnost, saradnju, toleranciju i razvijanju veštine. 

Sve to tako upakovano, da znači doživljaj detetu. Zapravo od toga je jedinstven logor za igru. 

Izvanredno efikasne metode pedagogije doživljaja koriste za edukaciju: za život u zajednici, za 

otkrivanje veština, na prihvatanje sebe i drugih.  

 

Već od početka više od 200 dece i mladih učestvuje na logorovanjima i blizu 80% su povratnici. 

Organizatori su mladi ljudi, koji si nekad učestvovali na logorovanju.   

Popularnost i uspesi logora se zasnivaju na izuzetno složnoj i efikasnoj zajednici, to je što mu život 

daje. Po rečima organizatora i sadržaju dnevnika doživljaja može se ustanoviti da pedagogija, čija je 

osnova igra i doživljaj ima jaku moć učvrčavanja zajednice. Naročito ako ga vodi obrazovan i 

pripremljen stručni tim.  

 

Organizatori logora su posebno ponosni na štab iz Mađarske i Srbije, koji je u stručnom znanju i 

iskustvu posebno istaknut.  
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Učesnici logora osim što postaju deo logorske zajednice preko situacijskih igara, čija osnova je da 

uče takve veštine, metode i tehnike koje izvan logora u svojim zajednicama takođe mogu 

primenjivati. Svesnost je od ključnog značaja u razvijanju takvih spretnosti. Mnoge socijalne 

tehnike i metode koristimo i nesvesno, deo su svakodnevnice. Ovakav logor je dobra prilika da ih 

uvedemo u svest, da ih ubuduće ne samo intuitivno nego i promišljeno koristimo. 

 

Naučimo i isprobajmo nove, među bezbednim okolnostima koji služe baš za to. 

 

Šta sve to može da znači za tebe? 

 

Ako ne ovaj, onda možeš da nađeš brojne druge logore i zajednice gde možeš uvežbati i isprobati 

sebe u tome kako napreduje jedna zajednica i šta ti možeš učiniti u njenom interesu. Daje 

mogućnost da se oprobaš u novim situacijama i sredinama. Svaka nova situacija, svako novo 

poznanstvo je pravi edukativni rudnik zlata. Iz novih situacija i novih ljudi uvek možemo više 

učiniti i bogatiti se. Pored toga, to je stvarno zabavan i jedinstven doživljaj što može svedočiti više 

hiljada logoraša da je neizostavan. 
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Samokontrolni test 

Pitanja za više izbora sa više od jednog tačnog odgovora  

1. Pitanje:  Šta je zajednica? (1 tačan odgovor) 

1.Odgovor Grupa ljudi  

2.Odgovor Okolina 

3.Odgovor Zajedničko gledište 

Tačan odgovor 1. odgovor 

2. Pitanje:  Odaberi koja je zajednica od niže navedenih 

(2 tačna odgovora) 

1.Odgovor Šuma 

2.Odgovor Krug prijatelja 

3.Odgovor Naš život 

4.Odgovor Školski razred 

Tačni odgovori 2,4. odgovori 

3. Pitanje:  Šta je identitet? (1 tačan odgovor) 

1.Odgovor Zajednica 

2.Odgovor  Vrednost, obeležja ličnosti 

3.Odgovor  Grupa 

Tačan odgovor 2. odgovor 

4. Pitanje:  Tačno ili netačno? Grupa je efikasnija od 

pojedinca. 

1. Odgovor Tačno 

2. Odgovor Netačno 

3. Odgovor Ni jedan odgovor 

Tačan odgovor 1. odgovor 

5. Pitanje:  Da li postoji savršena zajednica? (1 tačan 

odgovor) 

1. Odgovor Da 

2. Odgovor Ne 

3. Odgovor Možda  

Tačan odgovor 2. odgovor 

6. Pitanje: Asertivna komunikacija ... (1 tačan odgovor) 
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1. Odgovor  Čovek drugčijeg tipa 

2. Odgovor Osnova je JA poruka 

3. Odgovor Pasivna komunikacija 

Tačan odgovor 2. odgovor 

7. Pitanje: Šta je feedback ? (1 tačan odgovor) 

1. Odgovor Povratni signal 

2. Odgovor Odbrana 

3. Odgovor Povlačenje 

Tačan odgovor 1. odgovor 
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9. 5 stepsforGivingProductiveFeedback: https://www.entrepreneur.com/article/219437 

10. How to receive feedback effectively: https://www.coachestoolbox.net/professional-

development/how-to-receive-feedback-effectively  
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