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П Р E Д Г О В О Р

Је дан од нај ва жни јих ци ље ва мо дер не обра зов не прак се у све ту да нас је осло ба ђа-
ње уче ни ка од уче ња не по треб них са др жа ја ко ји, осим не ра ци о нал ног тро ше ња енер ги је и 
вре ме на у по гле ду крај њег ис хо да овог про це са, не ма ју би ло ка кав по зи ти ван ефе кат од но-
сно ни у ком по гле ду не ути чу на про ши ри ва ње њи хо вих зна ња, ве шти на и уме ња. Оту да је 
сва ки ис ко рак у прав цу из оп шта ва ња ова кве прак се ви ше не го до бро до шао. То се од но си 
по го то во на крај оба ве зног основ ног обра зо ва ња, ко је због ни за ка рак те ри сти ка (уз раст, 
пси хо фи зич ке мо гућ но сти уче ни ка.... ) из и ску је не са мо по себ ну па жњу и сен зи бил ност дру-
штва за уре ђе ње основ не за ко но дав не ре гу ла ти ве већ пре све га и бри жљи во ода бра не 
са др жа је ко ји би тре ба ло да  се из у ча ва ју у окви ру раз ли чи тих на став них пред ме та про пи-
са них На став ним пла ном и про гра мом. Ка да је реч о Ре пу бли ци Ср би ји, од но сно обра зов ној 
прак си на овом ни воу, пр ви ко рак ко ји и те ка ко охра бру је учи њен је из ра дом обра зов них 
стан дар да за крај оба ве зног основ ног обра зо ва ња. Дру ги се пак на ја вљу је упра во овим ма-
те ри ја лом об ли ко ва ним у при руч ник. У пи та њу је ре зул тат на стао ра дом ти ма струч ња ка 
оку пље них око про јек та За во да за вред но ва ње ква ли те та обра зо ва ња и вас пи та ња у Бе о-
гра ду: ''Вред но ва ње ре зул та та уче ња дру штве них на у ка – исто ри ја у основ ној шко ли'', чи ји 
је аутор Ви до са ва Гра хо вац, са вет ник-ко ор ди на тор за ис пи ти ва ња и ис тра жи вач ко-раз вој не 
по сло ве. Рад ове гру пе струч ња ка, ако из у зме мо обра зов не стан дар де и до ме те са вре ме не 
обра зов не прак се у све ту, мо рао је да се у по ступ ку утвр ђи ва ња „Ли сте кључ них зна ња за 
на став ни пред мет Исто ри ја“ осло ни, пре све га, на по дат ке до ко јих се до шло то ком на став-
нич ке ева лу а ци је и соп стве на ис тра жи ва ња. Део ре зул та та на утвр ђи ва њу „кључ них пој мо-
ва“ пре зен то ван је кра јем де цем бра 2007. го ди не на на уч ном ску пу одр жа ном у За во ду за 
вред но ва ње ква ли те та обра зо ва ња и вас пи та ња. Ди ја лог ко ји је та да за по чет са ко ле га ма 
за по сле ним у шко ли ви ше стру ко је до при нео ко нач ном уоб ли ча ва њу са бра ног ем пи риј ског 
ма те ри ја ла. То је био и раз лог ви ше због че га се ре дак ци ја од лу чи ла да део из ла га ња на 
по ме ну том ску пу при ло жи као ин те грал ни део тек ста при руч ни ка ко ји је пред чи та о цем. 
С јед не стра не ре дак ци ја је сма тра ла да по ну ђе на из ла га ња функ ци о нал но на до пу њу ју и 
по твр ђу ју за кључ ке до ко јих је аутор ски тим до шао. С дру ге, опет, во ди ло се ра чу на о упо-
треб ној вред но сти по ну ђе ног за сва ко днев ну на ста ву у ци љу ње ног уна пре ђи ва ња. Од ва-
жно сти је би ло и ми шље ње да по ну ђе ни при ло зи мо гу до при не ти сва ко днев ном про це су 
из гра ђи ва ња зна ња, ве шти на и уме ња као трај ног до бра. Да би зна ња, ве шти не и уме ња 
по ста ли и за и ста трај на до бра уче ни ка умно го ме за ви си и од спо соб но сти, зна ња и ве шти-
на на став ни ка.

Ли ста кључ них пој мо ва из пред ме та исто ри ја ко ја чи ни „но се ћи“ део овог при руч ни-
ка кла си фи ко ва на је у да љем по ступ ку на: ну жна (тре ба да их усво ји 80 – 100% уче ни ка), 
ва жна (тре ба да их усво ји око 50% уче ни ка) и вред на зна ња (тре ба да их усво ји око 25% 
уче ни ка). До Ли сте  кључ них пој мо ва и на њој са чи ње них ну жних, ва жних и вред них зна ња, 
до шли смо, да кле, на осно ву сло же ног ме то до ло шког по ступ ка чи ју осно ву пред ста вља:

утвр ђи ва ње исто рич но сти пој мо ва по сма тра них у исто риј ској вер ти ка ли од  −
пра и сто ри је до са вре ме ног до ба, 

пре ци зно утвр ђе ни кри те ри ју ми кла си фи ка ци је пој мо ва пре ма сте пе ну оп што сти и  −

утвр ђи ва ње кључ них зна ња (ну жна, ва жна и вред на). −
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По ла зи ште, на кон утвр ђе ног ме то да, пред ста вља ла нам је:

Ана ли за на став ног пла на и про гра ма (1999-2007) −

Ана ли за пред ло га на став ног про гра ма за исто ри ју за уз раст од 5 до 8. раз ре да  −
основ не шко ле, 2001.

Ана ли за уџ бе ни ка исто ри је за уз раст од 5. до 8. раз ре да основ не шко ле (2001- −
2007) 

Ана ли за на став нич ке ева лу а ци је. −
Пр ви ре зул тат до ко га смо до шли био је ис ка зан у ци фри ко ја је да ле ко пре ма ши ва-

ла 200 пој мо ва (пре ма сте пе ну оп што сти) ко ји су се са др жај но и те мат ски од но си ли на пе-
ри од од пра и сто ри је до са вре ме ног до ба. Па жљи вом се лек ци јом, у да љем по ступ ку, до шло 
се до 67 пој мо ва. У сле де ћој фа зи, од но сно тре ћем ни воу ана ли зе, „ли ста“ је све де на на 37 
пој мо ва. Та ко утвр ђе на „Ли ста кључ них пој мо ва“ би ла је по у здан основ на ко ме смо гра ди-
ли кри те ри ју ме за кла си фи ка ци ју кључ них зна ња на ну жна, ва жна и вред на. Ти кри те ри ју ми 
од ре ђи ва ли су у ко јој је ме ри зна ње из исто ри је ва жно са ста но ви шта на уч не ди сци пли не 
и да ли се без ње га мо гу раз у ме ти исто риј ски до га ђа ји, про це си и  по ја ве у про шло сти. На 
дру гој стра ни, ус по ста вље ним кри те ри ју ми ма по ку ша ли смо да про ве ри мо ко ли ко је зна-
ње ге не ра тив но као осно ва за да ље уче ње, од но сно ко ли ко је  тран сфер но и при ме њи во 
у од ре ђе ним си ту а ци ја ма. Нај зад, у ко јој ме ри сте че но зна ње из исто ри је под сти че де те 
школ ског уз ра ста да бо ље раз у ме свет у ко ме жи ви и ко ји га окру жу је, ува жа ва ју ћи при том 
не ке уни вер зал не вред но сти и прин ци пе на ко ји ма по чи ва са вре ме на ци ви ли за ци ја (мул ти-
кул ту рал но сти и мул ти пер спек тив но сти).

Сва ки на пор, ко ји су уло жи ли чла но ви аутор ског ти ма и уред ник то ком ви ше ме сеч-
ног  ра да на из ра ди и по то њем ди дак тич ком об ли ко ва њу овог при руч ни ка, би ће за не мар-
љив уко ли ко се ус пе ло у по ку ша ју да се у ду ху обра зов них стан дар да оства ре нај ва жни ји 
ци ље ви и ис хо ди обра зо ва ња ка да је реч о на ста ви исто ри је.

На кра ју, при јат на је ду жност за хва ли ти се они ма ко ји су нам не се бич но по мо гли у 
на стан ку овог при руч ни ка, на став ни ци ма исто ри је  ко ји су нам кре а тив ним и под сти цај ним 
пред ло зи ма по мо гли да овај про је кат успе шно при ве де мо кра ју. 

                                                                                                                       Уред ник
Доц. др Ар сен Ђу ро вић
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Проф. др Љу бо драг Ди мић
Фи ло зоф ски фа кул тет
Бе о град

ЛИСТА КЉУЧНИХ ЗНАЊА ЗА КРАЈ ОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ИСТОРИЈА

Ди ле ме! 
Отво ре на пи та ња! 
На по чет ку овог по сла би ло их је мно го. Да нас их има још ви ше. Са чи ме ће мо се су-

о чи ти већ су тра?

Ка ко би исто ри чар де фи ни сао сми сао ре чи „по јам”? Из мно штва об ја шње ња, ко је 
ну ди струч на ли те ра ту ра, ве ро ват но би се опре де лио за оно ко је по јам де фи ни ше као за-
ми сао... За ми сао ко ја на сто ји да схва ти и из ра зи шта не ки исто риј ски до га ђај, по ја ва или 
про цес по сво јој су шти ни зна чи и пред ста вља. За што баш „за ми сао“? Пре све га, због то га 
јер оно што под ра зу ме ва мо под исто ри јом ви ше ни је по сто је ће и тре ба га, на осно ву тра го-
ва про шло сти – ма те ри јал них, пи са них и усме них исто риј ских из во ра,  ми са о но об ли ко ва ти, 
ожи во тво ри ти у све сти и, евен ту ал но, ма те ри ја ли зо ва ти у ис ка зу о про шло сти. Тре ба га, 
зна чи, пре све га, за ми сли ти.

Чо ве ко ва спо соб ност да за ми шља свет ко га ви ше не ма, да ма шта, исто вре ме но је 
по кре тач и на у ке и ми то ло ги је и ре ли ги је. Обри си чо ве ко вог све та та ко се про ши ру ју на раз-
ли чи те на чи не. Ра зум је онај ко ји од ме ра ва у ко јој ме ри, при хва та ју ћи мит или зна ње, чо век 
бе жи из све та у ко ме жи ви или, опет, успе ва да га са гле да и свој жи вот учи ни пот пу ни јим. 
Па ра лел ни и ствар ни свет та ко ег зи сти ра ју је дан по ред дру гог. Па ра лел на и по јед но ста вље-
на про шла ствар ност, тај при вид ре ал но сти, про стор је ми то ло шког. На су прот њој је не ка да 
по сто је ћа ствар ност ко ју исто риј ска на у ка по ку ша ва да спо зна на осно ву исто риј ских из во ра, 
кри тич ког ми шље ња и уз упо тре бу исто риј ског на уч ног ме то да. Тај про цес, уз оста ло, зах те-
ва упо тре бу ја сно де фи ни са них и пре ци зних пој мо ва. Оту да је пред шко лом и про фе со ром 
исто ри је ва жан и те жак за да так да код уче ни ка фор ми ра ју основ не исто риј ске пој мо ве и раз-
ви ју та кав ка те го ри јал ни апа рат ко ји ће мла ђој ге не ра ци ји омо гу ћи ти ра ци о нал но по и ма ње 
про шло сти.  

У ви ђе њу исто ри ча ра „пој мо ви”  пред ста вља ју би тан са став ни еле мент са зна ња про-
шло сти и исто риј ског ми шље ња. Та два свој ства су не де љи ва у њи хо вој при ро ди. Пој мо ви 
има ју сво је из во ри ште у чул ним из во ри ма са зна ња, у оно ме што се чу ло или ви де ло, слу ша-
ло или гле да ло, осе ти ло или до жи ве ло, по сма тра ло. Али, исто вре ме но, они се и бит но раз-
ли ку ју од про стих чул них од ра за, и не мо гу се све сти са мо на осе ћај, опа жај или пред ста ву о 
про шло сти сте че ну чу ли ма. Пој мо ви су, исто вре ме но, и ми са о но-ра ци о нал ни и ства ра лач ки 
ак ти пу тем ко јих чо ве ко во ми шље ње о про шло сти успе ва да мно штво по је ди нач ног, ко је по-
сто ји у исто ри ји, ис ка же у јед ном је дин стве ном об ли ку. Тај „је дин стве ни об лик” пред ста вља 
скуп ва жних и ти пич них озна ка број них по ја ва и он на ста је са мо ми са о ним про це сом ко ји, 
исто вре ме но, раз два ја бит но од не бит ног и слу чај ног и вр ши ге не ра ли за ци ју бит них обе леж-
ја на све по ја ве исте вр сте. Оту да сва ки по јам има свој од ре ђе ни ка па ци тет. Он се по ве ћа ва 
са по ве ћа њем оп што сти пој ма. Ка па ци тет пој ма су штин ски чи ни скуп свих по је ди нач них фе-
но ме на (у на шем слу ча ју исто риј ских до га ђа ја, про це са, по ја ва, лич но сти...) на ко је се по јам 
ве ће оп што сти од но си. Дру га бит на ком по нен та пој ма је ње гов са др жај. Ње га ис пу ња ва ју све 
ми са о не од ред бе ко је од ра жа ва ју бит не ка рак те ри сти ке по сма тра ног исто риј ског фе но ме на 
(у на шем слу ча ју исто риј ских до га ђа ја, про це са, по ја ва, лич но сти...). 
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Пој мо ви, схва ће ни као за ми сао о про шло сти, омо гу ћа ва ју да исто ри ја за чо ве ка пре-
ста је да бу де са мо до жи вљај оно га што смо чу ли ма спо зна ли и што је, на та кав на чин, по-
ста ло део на шег жи вот ног ис ку ства. Исто ри ја, та ко ђе, ви ше ни је ни про сто ис ку ство ра ни-
јих ге не ра ци ја, ма те ри јал ни оста так не ка да шњег чо ве ко вог де ла ња, за пис, се ћа ње, си ро ва 
гра ђа ко ја до но си са мо мно штво по је ди нач них по да та ка о про шло сти. Она по ста је ви ши 
об лик има ги на ци је, раз ми шља ња, по ве зи ва ња, вред но ва ња, упо ре ђи ва ња, ре кон струк ци је, 
уоча ва ња, раз у ме ва ња про шло сти. 

Про цес фор ми ра ња пој мо ва о про шло сти по сво јој при ро ди ве о ма је сло же на мен-
тал на ак тив ност. Пу тем ње чо век са зна је објек тив ну оно вре ме ну ствар ност.  Код де це (уз ра-
ста ко ји по ха ђа основ ну шко лу) по и ма ње про шло сти се пре те жно за сни ва на не по сред ном 
по сма тра њу по ја ва. Про шлост је за њих ап стракт на и те шко схва тљи ва. Пре све га за то јер 
пој мов ни апа рат ни је фор ми ран и уоб ли чен. И ту на ста је про блем јер оно што се под ра зу-
ме ва под исто ри јом ви ше ни је по сто је ће. Исто ри ја је ма те ри јал но не по сто је ћа и као та ква 
пре вас ход но при сту пач на ра зу му и ма шти. Она, су штин ски, по сто ји са мо у људ ској све сти 
и об ли ке сво јих са др жа ја сти че по сред ством ми шље ња. Ма те ри јал ни и пи са ни тра го ви про-
шло сти до би ја ју сми сао  и об ли ку ју сво је по ру ке тек ка да их чо век схва ти и угра ди у сво ју 
свест. У том про це су исто риј ски пој мо ви игра ју кључ ну уло гу.  При том тре ба увек има ти на 
уму да сва ко раз до бље, сва ки про стор и сва ко дру штво, сре ди на, сво јим са др жа ји ма, осо-
бе но сти ма и сло же но шћу, на ме ће гле ди шта и усме ре ња ко ја ути чу на по и ма ње по ја ва и на 
исто риј ско ми шље ње. Упо ре до с тим про цес  фор ми ра ња пој мо ва, схва ћен као из ра зи та 
ми са о на ак тив ност, у се би са др жи број не ми са о не опе ра ци је пу тем ко јих ис ку ство сте че но 
чу ли ма би ва пре то че но у зна ње. Дру ге на у ке нам скре ћу па жњу на ва жност ми са о них опе-
ра ци ја опи си ва ња, раз ли ко ва ња, раш чла ња ва ња, упо ре ђи ва ња, струк ту и ра ња, кла си фи-
ка ци је и дру го. Сва ко днев но их ко ри сти мо у по ку ша ји ма да са зна мо, раз у ме мо и об ја сни мо 
про шлост.

Исто риј ски пој мо ви су ап стракт ни а, исто вре ме но, у се би са др же мно штво кон крет-
них исто риј ских са др жа ја. На ве ди мо са мо не ке од њих – дру штво, др жа ва, на род, на ци ја, 
рат... Тре ба им при дру жи ти и сам по јам „исто ри ја“ ко ји, услед бо гат ства са др жа ја ко је под 
њим под ра зу ме ва мо, го то во и да не ма гра ни це. То нас осло ба ђа хи по те ке да утвр ђу ју ћи 
„ли сту кључ них пој мо ва” из на став ног пред ме та Исто ри ја вр ши мо не до пу сти во „упро шћа-
ва ње исто ри је“. Мо же мо је, да кле, ис при ча ти и кроз све стра но раш чла ња ва ње са мо јед ног 
пој ма ка кав је „исто ри ја”. Ми шље ња смо да пој мо ве тре ба што пре ци зни је де фи ни са ти али 
не и „са би ти” у кру те де фи ни ци је и ша бло не. Тим пре јер сма тра мо да пој мо ви ни ка да и не 
мо гу би ти пот пу но са др жин ски од ре ђе ни као што ни исто ри ја, све де на на по сто ја на, кру та 
и схе мат ска ви ђе ња про шло сти, ни ка да не мо же це ло ви то из ра зи ти сло же ност про шлог 
жи во та. 

Сва ко раз до бље и сва ка сре ди на на ме ће су до ве, гле ди шта, усме ре ња ко ји сна жно 
ути чу на по и ма ње про шло сти и фор ми ра ње ми шље ња о њој. Оту да и пој мо ви има ју сво ју 
вре мен ску и про стор ну кон крет ност. Без ње, по и ма ње про шло сти по ста је „мут но” и „ис кри-
вље но”. Исто ри ја та да по ста је мит. У раз ли чи том исто риј ском кон тек сту пој мо ви, го то во 
не ми нов но, до би ја ју раз ли чи то зна че ње. Ста во ви фор ми ра ни у по ро ди ци, ути ца ји ко ји сти-
жу пре ко шко ле, убе ђе ња ко је на ме ћу дру штве ни жи вот и по ли ти ка, уче ња ко ја про па ги ра 
цр ква, ис ку ство ко је до но си кон кре тан жи вот...све то оста вља траг у исто риј ској све сти и ми-
шље њу по је дин ца и дру штва. По пут фе но ме на о ко ји ма го во ре и ко је пој мов но озна ча ва ју, а 
ко ји су као исто риј ске ка те го ри је не ми нов но вре мен ски и про стор но од ре ђе ни и, као та кви, 
скло ни про ме на ма, што зна чи исто рич ни, и пој мо ви мо гу али не мо ра ју до би ти раз ли чи то 
зна че ње то ком вре ме на. Та ко по је ди ни пој мо ви по сто ја но, у ду гом вре мен ском пе ри о ду, из-
гле да ју као стал ни и не ме ња ју сво је зна че ње. Дру ги, опет, има ју са свим раз ли чи то зна че ње 
не го што су га не кад има ли. Тре ћи су, у сва ком вре ме ну, има ли раз ли чи то зна че ње за јед ну 
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исту исто риј ску по ја ву. Че твр ти на ста ју као плод од ре ђе ног вре ме на или про сто ра и не ма их 
пре или по сле ме ђа ша ко ји то вре ме и тај про стор оиви ча ва ју. Ипак, то је са мо при вид. Пој-
мо ви до жи вља ва ју стал ну про ме ну, ко ја је, пре све га, од ре ђе на сва ко днев ним са др жај ним 
про ду бљи ва њем зна че ња пој ма и по ве ћа ња ње го вог са др жај ног оби ма. То ме тре ба до да ти 
и осе ћа ње за иро ни ју, ме та фо ру, „књи жев ни украс”, „ни јан су”, „пре у ве ли ча ва ње“ и све дру го 
с чи ме се су о ча ва мо у су сре ту са са др жа ји ма исто риј ских из во ра на осно ву ко јих кон стру-
и ше мо сли ку про шло сти. Ис каз исто риј ских из во ра али и исто риј ског шти ва (ли те ра ту ре) 
увек је за во дљив. Ту је и стал на опа сност од не до пу сти ве и увек штет не „мо дер ни за ци је“ 
исто ри је ко ја на сту па ка да се пој мо ви ма ка рак те ри стич ним за јед но вре ме од ре ђу ју исто-
риј ски фе но ме ни (до га ђа ји,  по ја ве, про це си) ка рак те ри стич ни за дру го вре ме и про стор. 

Све на ве де но зах те ва пре ци зност у де фи ни са њу пој мо ва ко је упо тре бља ва мо у са-
оп шта ва њу про шло сти. У про тив ном, гу би мо мо гућ ност да дру ге раз у ме мо и да они нас 
схва те она ко ка ко смо же ле ли. Ре ла ти ви за ци ја упо тре бе пој мо ва у исто ри ји во ди гу бит ку 
вре мен ске и про стор не кон крет но сти без ко је не ма исто риј ског ми шље ња. Нај зад, све то 
нас под сти че не да оси ро ма шу је мо већ, на про тив, да стал но обо га ћу је мо реч ник исто риј-
ског ис ка за на да ју ћи се да ће мо на тај на чин, јед но га да на, ус пе ти да ре чи ма и пој мо ви ма 
из ра зи мо бо гат сво са др жа ја ко ји од ре ђу ју про шлост.

На ве де но нас оба ве зу је да у шко ли али и у сва ко днев ном жи во ту по себ ну па жњу 
по све ти мо  фор ми ра њу пој мо ва. Ту нам од по мо ћи мо же би ти већ сте че но зна ње и већ 
фор ми ра ни пој мо ви. Зна ње се ни ко ме не мо же по кло ни ти не го га сва ко мо ра све сно сте ћи, 
усво ји ти, за др жа ти. Фор ми ра ње но вих пој мо ва оту да је мо гу ће са мо кроз про цес уче ња ко је, 
по себ но код мла дих љу ди, чи ни са зна ва ње и схва та ње оп штег  до ко га се до ла зи ми шље-
њем, ра су ђи ва њем и са зре ва њем. Сте че но зна ње о про шло сти и већ фор ми ра ни пој мо ви 
сво је вр сне су „ске ле” пу тем ко јих фор ми ра ње но вих пој мо ва по ста је мо гу ће. Упо ре до с тим 
нео п ход но је из вр ши ти де фи ни са ње пој мо ва. Кон крет ност исто риј ске на у ке по ма же нам 
да исто риј ски пој мо ви пре ста ну да бу ду ап стракт на ка те го ри ја. Од го во ри на стан дард на 
пи та ња ко ја по ста вља исто ри чар (Ко...? Где...? Ка да...? Ка ко...?) фор ми ра ју сво је вр сни „ко-
ор ди нат ни си стем” у ко ме се о про шло сти мо же раз ми шља ти кон крет но. По сто је ће де фи-
ни са не пој мо ве ко је упо тре бља ва мо да би смо об ја сни ли исто риј ске фе но ме не нео п ход но 
је си сте ма ти зо ва ти.  Тек на кон то га фор ми ра не, де фи ни са не и си сте ма ти зо ва не пој мо ве 
мо гу ће је по ве зи ва ти у ло гич не це ли не.

По ве зи ва ње пој мо ва у ло гич не це ли не омо гу ћа ва да ље ми са о но по и ма ње (јер је 
сва ки по јам за ми сао) исто риј ских са др жа ја, тим пре јер по ве зи ва њем пој мо ва ко ји го во ре о 
не ком исто риј ском фе но ме ну ства ра мо суд ко ји ми са о но од ре ђу је кон крет ни до га ђај, про-
цес или по ја ву у про шло сти. Ис ку ство дру гих на у ка ука зу је на дво стру ку по ве за ност пој мо-
ва и су до ва. На јед ној стра ни, пој мо ви мо гу би ти де фи ни са ни са мо по мо ћу су до ва ко ји их 
од ре ђу ју. На дру гој, опет, су до ви не мо гу на ста ти ако пој мо ви ко ји се у њи ма по ја вљу ју ни су 
тач ни, ја сни, пре ци зни. То ва жи и за исто риј ско ми шље ње. У ње му „дво гу ба ве за“ пој мо ва и 
су до ва омо гу ћа ва по ве зи ва ње у ми са о ни си стем уну тар ко га по сто је број не ни ти ко је чи не 
„тка ње” исто ри је са чи ње не од узроч но-по сле дич них ве за, сло же них од но са, про це са ду гог 
тра ја ња, ко ји мно штву до га ђа ја да ју сми сао, мар кант них лич но сти. Раз у ме ва ње ме ђу соб не 
по ве за но сти и ме ђу соб не за ви сно сти знак је да по сто ји исто риј ско ми шље ње. 
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Ње го ву осно ву чи ни сво је вр сна ми са о на „ре шет ка” у ко јој се сва ки фор ми ра ни, де-
фи ни са ни и си сте ма ти зо ва ни по јам (не ка да шња ап стракт на за ми сао), по сред но или не по-
сред но, по ве зу је са дру гим пој мо ви ма гра де ћи је дин стве ну са знај ну це ли ну. 

Фор ми ра ње пој мо ва је ду го тра јан али ди на ми чан про цес. Пре ва ље ни пут од за чи-
ња ња пој ма, ко је ка рак те ри ше по сма тра ње по ја ва, пре ко са др жај ног про ду бљи ва ња, ко је 
под ра зу ме ва њи хо во обо га ћи ва ње до да ва њем но вих са др жа ја про ис те клих из сва ко днев-
ног сти ца ња зна ња, до уоп шта ва ња нај ви шег сте пе на ко је укљу чу је спа ја ње и гру пи са ње 
срод них пој мо ва, ни је фор ма лан већ су штин ски.

На кра ју, као и на по чет ку, по сто је са мо пи та ња. 

Ко ме је на ме ње на ли ста кључ них пој мо ва из исто ри је? Утвр ђу ју ћи кључ не пој мо ве, 
да ли исто ри ју, схва ће ну као то та ли тет људ ске де лат но сти у про шло сти,  „упро шћа ва мо” 
и сво ди мо на схе му? Да ли на то има мо пра во и до ко је ме ре? Да ли, на тај на чин, гу би мо 
свест о то ме да је зна ње моћ и да пред ста вља је ди ни ре сурс зе мље у ко јој жи ви мо? Или, 
мо жда, мла дим ге не ра ци ја ма пру жа мо но ву ори јен та ци ју ко ја ће им омо гу ћи ти да са ла ко-
ћом на до ме сте број не хен ди ке пе ма ле бал кан ске кул ту ре ко јој при па да ју, про сто ра на ко ме 
жи ве, тех но ло шког за о ста ја ња чи је су жр тве, је зи ка ко ји го во ре, хи по те ке ко ју не за слу же но 
но се! 

На да мо се да по ку ша јем ра ци о на ли зо ва ња основ них пој мо ва ко је упо тре бља ва мо 
у на ста ви исто ри је до при но си мо фор ми ра њу обра зо ва ног, то ле рант ног гра ђа ни на – ми сле-
ћег чо ве ка. 
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КЉУЧ НИ ПОЈ МО ВИ ЗА НА СТАВ НИ ПРЕД МЕТ ИСТО РИ ЈА

ИСТО РИ ЈА •  

На у ка, за ко ни тост, пред мет, исто риј ски про цес, исто риј ски до га ђај, исто риј- ◦
ска по ја ва
Исто риј ски из во ри  ◦ (ма те ри јал ни, пи са ни, усме на тра ди ци ја)

Исто ри о гра фи ја  ◦ (зна че ње тер ми на)

Исто риј ска ли те ра ту ра  ◦ (школ ска ли те ра ту ра)

По де ла про шло сти  ◦ (кри те ри ју ми по де ле)

Пе ри о ди за ци ја исто ри је  ◦ (кри те ри ју ми по де ле)

Хро но ло ги ја  ◦ (ра чу на ње вре ме на и основ не вре мен ске од ред ни це – де це ни ја, 
век, ми ле ни јум, eра)

Ар хе о ло ги ја ◦
Му зеј ◦
Би бли о те ка ◦
Ар хив ◦

ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИ ЈА •

ПРА И СТО РИ ЈА •

ОТ КРИ ЋА •

ПРИ ВРЕ ДА •

КУЛ ТУ РА И КУЛ ТУР НО НА СЛЕ ЂЕ (ДУ ХОВ НА ТРА ДИ ЦИ ЈА) •

ИСТО РИЈ СКО-ГЕ О ГРАФ СКЕ ОД РЕД НИ ЦЕ •

ДР ЖА ВА И ДР ЖАВ НО УРЕ ЂЕ ЊЕ •

Те ри то ри јал не је ди ни це  ◦
Де мо кра ти ја ◦
Скуп шти на  ◦ (на род на, ро дов ска...)

Вла да  ◦
Вла дар ске ти ту ле ◦
Ди на сти је ◦
Град ◦
На се ље ◦



14

ДРУ ШТВО И ДРУ ШТВЕ НИ ОД НО СИ •
Ху ма ни тар на удру же ња ◦
Ур ба ни за ци ја ◦
Мо дер ни за ци ја ◦
Ели та ◦
Кла са ◦
На ци о на ли за ци ја ◦

ЗА КОН И ЗА КО НИК •

РЕ ЛИ ГИ ЈА И ЦР КВА •

КО ЛО НИ ЗА ЦИ ЈА •

РАТ  •
осва јач ки, гра ђан ски, осло бо ди лач ки... ◦

МИР •
ми ров ни уго вор, при мир је ◦

СЕ О БЕ/МИ ГРА ЦИ ЈЕ •

НА РОД •

ПО ЛИ ТИ КА •

по ли тич ки си стем; ◦
по ли тич ке стран ке, про грам, ста тут, по ли тич ки по крет; ◦
те ро ри зам, анар хи зам, па ци фи зам. ◦

ДРУ ШТВЕ НИ ПО КРЕ ТИ  •
рад нич ки по крет, се љач ки по крет, фе ми ни стич ки по крет... ◦

МЕ ЂУ НА РОД НИ ОД НО СИ  •
ди пло ма ти ја, са ве зи, ор га ни за ци је... ◦

РЕ ВО ЛУ ЦИ ЈА •

ИН СТИ ТУ ЦИ ЈЕ  •
вла да, цр ква, вој ска, уни вер зи тет... ◦

НА ЦИ ЈА •

ИДЕ О ЛО ГИ ЈА •

АУТО НО МИ ЈА •

ПРО СВЕ ТА •

ГЕ НО ЦИД •

ЛИЧ НО СТИ •



СТАРИ ВЕК
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Доц. др Сне жа на Фер јан чић
Фи ло зоф ски фа кул тет
Бе о град

КЉУЧ НИ ПОЈ МО ВИ ИЗ ИСТО РИ ЈЕ СТА РОГ ВЕ КА

Уче ни ци се са исто ри јом као но вим на став ним пред ме том сре ћу у пе том раз ре ду 
основ не шко ле. Гра ди во ко је тре ба да са вла да ју де ли се у три за о кру же не це ли не: увод у 
исто ри ју, пра и сто ри ја и исто ри ја ста рог ве ка. Сва ка од по ме ну тих це ли на са др жи од ре ђен 
број кључ них пој мо ва ко је уче ни ци тре ба да усво је као део оп штег обра зо ва ња, али и да би 
мо гли да уче исто ри ју у ста ри јим раз ре ди ма. 

Кључ ни пој мо ви у окви ру увод ног де ла ве за ни су за хро но ло ги ју (основ не вре мен ске 
од ред ни це) и раз ли чи те на чи не ра чу на ња вре ме на. Уче ни ци тре ба да са вла да ју и пе ри о ди-
за ци ју исто ри је на: ста ри век, сред њи век, но ви век и са вре ме но до ба. Што се ти че пра и сто-
ри је, на гла сак је ста вљен на зна чај на от кри ћа (ва тра, то чак, об ра да ме та ла) и по ја ву основ-
них за ни ма ња (зе мљо рад ња, сто чар ство, за нат ство) ко ја су из ко ре на про ме ни ла на чин 
жи во та пра и сто риј ских љу ди, као и на по де лу на ка ме но и ме тал но до ба. У окви ру исто ри је 
ста рог ве ка, ко ја об у хва та исто ри ју ста рог Ис то ка, ста ре Грч ке, хе ле ни зма и ста рог Ри ма, 
уче ни ци пе тог раз ре да пре све га тре ба да усво је низ пој мо ва ве за них за кул ту ру. Ово на че-
ло је у скла ду са са вре ме ним тен ден ци ја ма на ста ве исто ри је, тј. пре ба ци ва њем те жи шта са 
по ли тич ке на кул тур ну исто ри ју. По ред то га, ђа ци би тре ба ло да усво је и основ не исто риј-
ско-ге о граф ске пој мо ве рас по ре ђе не у не ко ли ко це ли на (исто риј ско-ге о граф ске од ред ни-
це, гра до ви, на ро ди), за тим пој мо ве ко ји се ве зу ју за др жав но и дру штве но уре ђе ње ста рог 
све та, као и за по ли тич ку исто ри ју. По себ но ме сто за у зи ма ју лич но сти ко је су обе ле жи ле 
по је ди не епо хе исто ри је ста рог ве ка. Нео п ход но је да ђа ци пе тог раз ре да упо зна ју и усво је 
глав не те ко ви не пра и сто ри је и ан ти ке на про сто ру на ко ме жи ве. Сто га су ли стом кључ них 
пој мо ва об у хва ће ни нај зна чај ни ји пра и сто риј ски ло ка ли те ти (Вин ча, Ле пен ски Вир) и ан тич-
ко на сле ђе на тлу Ср би је (рим ске про вин ци је и гра до ви). 

Пред ло же на ли ста кључ них пој мо ва из исто ри је ста рог ве ка је при ла го ђе на уз ра сту 
уче ни ка пе тог раз ре да и пред ви ђе ном бро ју ча со ва об ра де но вог гра ди ва. Ђа ци су се са не-
ким пој мо ви ма из исто ри је већ сре ли у че твр том раз ре ду основ не шко ле, у окви ру пред ме та 
При ро да и дру штво. По себ но тре ба ин си сти ра ти на исто рич но сти од ре ђе них пој мо ва са ко-
ји ма се уче ни ци пр ви пут сре ћу у пе том раз ре ду. Њи хов са др жај и зна че ње су се ме ња ли и 
раз ви ја ли то ком исто ри је. На ве шће мо са мо је дан при мер – ин сти ту ци ја на род не скуп шти не 
чи ји се раз вој мо же пра ти ти од ста ре Ати не и Спар те до са вре ме ног до ба. Исто ва жи и за 
низ дру гих пој мо ва као што су хри шћан ство, ко ло ни ја, ари сто кра ти ја итд.

Ли ста кључ них пој мо ва из пра и сто ри је и исто ри је ста рог ве ка има дво ја ку на ме ну, 
као што је го ре на по ме ну то. Кључ ни пој мо ви из пра и сто ри је, те кул тур не, по ли тич ке, дру-
штве не и ин сти ту ци о нал не исто ри је ста рог све та нео п хо дан су део оп штег обра зо ва ња. 
По ред то га, они чи не осно ву за уче ње исто ри је по то њих епо ха, јер ће се са мно ги ма од њих 
ђа ци су сре та ти и у окви ру исто ри је сред њег ве ка, но вог ве ка и са вре ме ног до ба. 
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КЉУЧ НИ ПОЈ МО ВИ ИЗ ИСТО РИ ЈЕ СТА РОГ ВЕ КА

ИСТО РИ ЈА1

По де ла про шло сти  • (кри те ри ју ми по де ле)  (1)

ПЕ РИ О ДИ ЗА ЦИ ЈА ИСТО РИ ЈЕ 1*

Ста ри век  (1) ◦

Сред њи век  (1) ◦

Но ви век  (1) ◦

Са вре ме но до ба  (1) ◦

ХРО НО ЛО ГИ ЈА 
Х ◦ ри шћан ска ера  (1)

М ◦ у сли ман ска ера  (1)

ПРА И СТО РИ ЈА
Ка ме но до ба  (2) ◦

Ме тал но до ба  (2) ◦

ОТ КРИ ЋА
От кри ће ва тре  (1) ◦

От кри ће точ ка  (1) ◦

От кри ће ме та ла  (1) ◦

ПРИ ВРЕ ДА
По ја ва зе мљо рад ње  (2) ◦

По ја ва сто чар ства  (2) ◦

По ја ва за нат ства  (2) ◦

КУЛ ТУ РА И КУЛ ТУР НО НА СЛЕ ЂЕ
Ле пен ски Вир  (1) ◦

Вин ча  (1) ◦

Пи ра ми де  (1)  ◦

По ја ва пи сма (IV ми ле ни јум пре н.е.)  (1) ◦

Ал фа бет  (1) ◦

Мит  (1) ◦

Олим пиј ске игре  (1) ◦

Фи ло зо фи ја  (1) ◦

Еп (1) ◦
1 Класификација знања која су везана уз појмове  значи:

Нужна знања – 1 

Важна знања – 2 

Вредна знања – 3 
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Тра ја но ва та бла  (1) ◦

Нај зна чај ни ји рим ски гра до ви на тлу Ср би је (Син ги ду нум, Сир ми јум, На и сус)  (1) ◦

Гам зи град  (1) ◦

Ахил  (2) ◦

Хе ра кле  (2) ◦

Тро јан ски рат  (2) ◦

Рим ске про вин ци је на тлу Ср би је  (2) ◦

Или ја да  (2) ◦

Оди се ја  (2) ◦

Кли но пис  (3) ◦

Хи је ро гли фи  (3) ◦

Пр ве Олим пиј ске игре (776. го ди не пре н.е.)  (3) ◦

Алек сан дриј ска би бли о те ка  (3) ◦

ИСТО РИЈ СКО-ГЕ О ГРАФ СКЕ ОД РЕД НИ ЦЕ
Ста ри ис ток  (1) ◦

Еги пат  (1) ◦

Ме со по та ми ја  (1) ◦

Сре до зе мље  (1) ◦

Грч ка  (1) ◦

Ита ли ја  (1) ◦

Бал кан ско по лу о стр во  (1) ◦

ДР ЖА ВА И ДР ЖАВ НО УРЕ ЂЕ ЊЕ
На ста нак пр вих др жа ва у до ли на ма Ни ла, Ти гра и Еуфра та (IV мил. пре н.е.)  (1) ◦

Град-др жа ва, по лис  (1) ◦

Пер си ја  (1) ◦

Спар та  (1) ◦

Ати на  (1) ◦

Рим  (1) ◦

Ре пу бли ка  (1) ◦

Про паст За пад ног рим ског цар ства (476. го ди не)  (1) ◦

Осни ва ње Ри ма (753. го ди не пре н.е.)  (2) ◦

Кар та ги на  (2) ◦

По де ла Рим ског цар ства (кра јем IV ве ка н.е.)  (2) ◦

Др жав но уре ђе ње Ати не (ар хон ти, на род на скуп шти на, аре о паг)  (3) ◦

Др жав но уре ђе ње ста рог Ри ма (кон зу ли, на род на скуп шти на, се нат)  (3) ◦
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Те ри то ри јал не је ди ни це 

Про вин ци ја  (1) ◦

Де мо кра ти ја

Скуп шти на

На род на скуп шти на  (1) ◦

Вла дар ске ти ту ле

Цар  (1) ◦

Краљ  (1) ◦

Фа ра он  (2) ◦

Град

Је ру са лим  (1) ◦

Рим  (1) ◦

Кон стан ти но пољ  (1) ◦

Тро ја  (2) ◦

Ми ке на  (2) ◦

Алек сан дри ја у Егип ту  (3) ◦

Осни ва ње Кон стан ти но по ља (330. го ди не)  (3) ◦

ДРУ ШТВО И ДРУ ШТВЕ НИ ОД НО СИ
Ари сто кра ти ја  (1) ◦

Роп ство (роб, ро бо вла сник)  (1) ◦

Дру штве но уре ђе ње Ати не (ари сто кра ти ја, де мос)  (3) ◦

Дру штве но уре ђе ње Ри ма (па три ци ји и пле беј ци)  (3) ◦

ЗА КОН И ЗА КО НИК

Ха му ра би јев за ко ник  (2) ◦

РЕ ЛИ ГИ ЈА И ЦР КВА

Мно го бо жач ке ре ли ги је (по ли те и зам)  (1) ◦

Јед но бо жач ке ре ли ги је (мо но те и зам)  (1) ◦

Грч ки бо го ви (Зевс, Хе ра, Ати на, По сеј дон)  (1) ◦

Рим ски бо го ви (Ју пи тер, Марс, Ве не ра)  (1) ◦

Хри шћан ство  (1) ◦

Апо сто ли  (1) ◦

Исус Хри стос  (1) ◦

Би бли ја (Ста ри за вет, Но ви за вет, је ван ђе ља)  (1) ◦
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Про го ни хри шћа на  (2) ◦

Ми лан ски едикт (313. го ди не н.е.)  (2) ◦

КО ЛО НИ ЗА ЦИ ЈА

Ко ло ни ја  (1) ◦

РАТ

Грч ко-пер сиј ски ра то ви (пр ва по ло ви на V ве ка пре н.е.)  (1) ◦

Пе ло по не ски рат (431-404. го ди не пре н.е.)  (2) ◦

Пун ски ра то ви  (2) ◦

Ма ра тон ска бит ка (490. го ди не пре н.е.)  (3) ◦

Бит ка код Га у га ме ле (331. го ди не пре н.е.)  (3) ◦

Бит ка код Ка не (216. го ди не пре н.е.)  (3) ◦

СЕ О БЕ/МИ ГРА ЦИ ЈЕ

Вар ва ри  (1) ◦

Ве ли ка се о ба на ро да  (1) ◦

Про ла зак Ху на кроз Вра та на ро да (375. го ди не)  (3) ◦

НА РОД

Је вре ји (1) ◦

Гр ци  (1) ◦

Ху ни  (1) ◦

Ван да ли  (2) ◦

Го ти  (3) ◦

ЛИЧ НО СТИ

Хо мер  (1) ◦

П ◦ е ри кле  (1)

Алек сан дар Ве ли ки (336-327. го ди не пре н.е.)  (1) ◦

Це зар  (1) ◦

Ок та ви јан Ав густ  (1) ◦

Кон стан тин Ве ли ки (306-337. го ди не н.е.)  (1) ◦

Хе ро дот  (2) ◦

Ту ки дид  (2) ◦

Та цит  (2) ◦

Рам зес II  (3)  ◦

Пир  (3) ◦

Ха ни бал  (3) ◦

Тра јан  (3) ◦





СРЕДЊИ ВЕК
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Доц. др Мар ко Шу и ца
Фи ло зоф ски фа кул тет
Бе о град

КЉУЧ НИ ПОЈ МО ВИ ИЗ ИСТО РИ ЈЕ СРЕД ЊЕГ ВЕ КА

Исто риј ски пе ри од сред њег ве ка хро но ло шки про ис ти че из пе ри о да ан тич ке исто-
ри је ко ја се из у ча ва у 5. раз ре ду основ не шко ле. Пред ло же ни пој мов ник за пе ри од сред-
њег ве ка – 6. раз ред основ не шко ле, са др жи 211 пој мо ва од ко јих је уче ни ци ма по зна то из 
прет ход ног ци клу са обра зо ва ња или оп штег обра зо ва ња уче ни ка нај ма ње 50.2 Пре о ста је 
око 160, и не што ма ње, но вих пој мо ва пред ви ђе них за усва ја ње то ком 36 ча со ва об ра де. 
У про се ку пре ма бро ју ча со ва 36 за но во гра ди во је пред ви ђе но око 4, 4 пој ма по ча су, што 
од го ва ра уз ра сним ка па ци те ти ма уче ни ка. С об зи ром на то да уче ни ци тек у 6. раз ре ду по-
чи њу са из у ча ва њем ге о граф ског про сто ра Евро пе, те да се пред зна ња из ге о гра фи је не 
мо гу под ра зу ме ва ти, би ло је нео п ход но у пој мов ник увр сти ти и не ке основ не ге о граф ске 
пој мо ве ко ји има ју сво ју од ре ђе ну исто риј ску ко но та ци ју и функ ци ју (у ци ви ли за циј ском, или 
у сми слу обе леж ја др жав но сти).

Не ки од кључ них пој мо ва пред ви ђе них за усва ја ње у окви ру 6. раз ре да, на ро чи то 
исто риј ске лич но сти: цар Ду шан, кнез Ла зар, Вук Бран ко вић, Ми лош Оби лић, краљ Мар ко 
(Мар ко Кра ље вић), сул тан Му рат и до га ђа ји као што су Ко сов ска, Ма рич ка бит ка та ко ђе 
су по зна ти или из пред ме та При ро да и дру штво или из пред ме та Срп ски је зик. У окви ру 
пред ме та Срп ски је зик на ве де ни пој мо ви из у ча ва ју се у пр вом или на по чет ку дру гог по лу-
го ди шта 6. раз ре да, а у исто ри ји тек пред крај школ ске го ди не. Ле ген дар не лич но сти ве за не 
за Ко сов ску бит ку та ко ђе су уче ни ци ма по зна те још из 4. раз ре да и пред ме та При ро да и 
дру штво, као и из по пу лар ног игра ног фил ма.3 Те лич но сти на по ну ђе ној ли сти ипак ни су 
увр ште не у по зна те пој мо ве. Уко ли ко би се и они при кљу чи ли по зна тим пој мо ви ма, он да би 
се број не по зна тих – но вих пој мо ва спу стио за још 4-5, па би уку пан број но вих пој мо ва у 6. 
раз ре ду из но сио око 150-160. То би у крај њој ра чу ни ци из но си ло око 4 не по зна та пој ма по 
ча су, чи ме би се мо жда мо гао обез бе ди ти до дат ни про стор за усва ја ње још но вих пој мо ва. 
Но ве пој мо ве ко ји се не на ла зе на по ну ђе ној ли сти од 211, на став ни ци исто ри је мо гли би 
да увр сте по соп стве ном на хо ђе њу у скла ду са те мом – на став ном је ди ни цом ко ју об ра ђу-
ју, или ка па ци те том и ин те ре со ва њи ма уче ни ка. Ти ме би се на ин ди ви ду ал ном ни воу и по 
по тре би омо гу ћи ла про фе си о нал на и флек си бил на над град ња по ну ђе не ли сте кључ них 
пој мо ва ве за них за оп шту или на ци о нал ну исто ри ју сред њег ве ка.

При ли ком де фи ни са ња кључ них пој мо ва и пред ло га стан дар ди зо ва не ли сте тре ба 
узе ти у об зир слич ност по је ди них пој мо ва ко ји се ме ђу соб но под ра зу ме ва ју, или про из ла зе 
је дан из дру гог, а ко ји су та ко ђе ура чу на ти у ко на чан број. Не ки од пој мо ва ко ји де ри ви ра ју 
је дан из дру гог, а ко ји су укљу че ни у ову ли сту су:
Ср би ја- Ср би
Цар – цар ство
Ислам – ислам ска кул тур на зо на
Ар хи е пи скоп – ар хи е пи ско пи ја 

Па три јар ши ја – Срп ска па три јар ши ја

2     Највећи број појмова који су познати ученицима из претходног образовања у предложеној листи кључних појмова означен је 
подебљаним словима.

3     Овај податак потврђен је на бројним семинарима за наставнике историје у оквиру пројекта Подршка настави историје, одржаног 
током 2007. године, а акредитованог од стране Министарства просвете Републике Србије.
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Тре ба ло би на гла си ти да је код на ве де них пој мо ва, иако је њи хо ва срод ност и ве за 
очи глед на, њи хо во зна че ње ипак су штин ски раз ли чи то с об зи ром на то да се не ки од но се на 
ет ни ци тет, а дру ги пак на др жав ну те ри то ри ју, или на вла дар ску ти ту лу, или об лик др жав ног 
уре ђе ња (цр кве но до сто јан ство-сте пен цр кве не ор га ни за ци је), те их у скла ду са њи хо вим 
зна че њем тре ба па жљи во и об ра ђи ва ти на ча су. Ка да је реч о пој мо ви ма ко ји озна ча ва ју 
ин сти ту ци је по пут па три јар ши је и ње ног по себ ног тер ми но ло шког од ре ђе ња нпр. Срп ска 
па три јар ши ја, нео п ход но је пра ви ти раз ли ку, с об зи ром на осо би тост оп штег исто риј ског 
раз вит ка ин сти ту ци је, функ ци је или са мог пој ма и њи хо вих на гла ше них ло кал них, ре ги о-
нал них или ка квих дру гих по себ но сти и ка рак те ри сти ка. На став ни ци би тре ба ло да сва ки 
од пред ло же них пој мо ва уче ни ци ма об ја сне са ста но ви шта исто риј ске на у ке и ин те гри шу 
у исто риј ски кон текст не за не ма ру ју ћи хро но ло шку, ге о граф ску или ци ви ли за циј ску ди мен-
зи ју од ре ђе ног пој ма, да ју ћи по се бан осврт на исто риј ски кон ти ну и тет или дис кон ти ну и тет 
исто риј ских по ја ва и до га ђа ја са др жа них на пред ло же ној ли сти.

Број кључ них пој мо ва на пред ло же ној ли сти за исто ри ју сред њег ве ка

(6. раз ред):

1 ну жно    =  100

2 ва жно    =  72

3 вред но   =  39

СВЕ УКУП НО: 211 пој мо ва
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КЉУЧ НИ ПОЈ МО ВИ ИЗ ИСТО РИ ЈЕ СРЕД ЊЕГ ВЕ КА 

ИСТО РИЈ СКИ ИЗ ВО РИ4

По ве ље  (2) ◦

Жи ти ја  (2)                              ◦

Фре ске  (2) ◦

Ми ни ја ту ре  (3) ◦

Ар хив  (2) ◦

Но вац ◦   (2)                              

Гра ђе ви не ◦   (2)                    

Оруж је ◦   (2)                             

Ору ђе – оста ци ◦   (2)             

Ле ген де ◦   (2)                   

На род не пе сме ◦   (2)                       

ПРИ ВРЕ ДА

На ту рал на  (1) ◦

Роб но-нов ча на  (1)               ◦

Зе мљо рад ња ◦   (1)                  

Сто чар ство ◦   (1)                   

Тр го ви на ◦   (1)                     

За нат ство ◦   (1)                      
Цех  (3) ◦

Ка ра ван  (2) ◦  
Ру дар ство  (2) ◦                                                  
Но во Бр до  (2) ◦                                                
Бе о град  (1) ◦                                              

ИСТО РИЈ СКО-ГЕ О ГРАФ СКЕ  ОД РЕД НИ ЦЕ

Евро па  ◦  (1)                         

Афри ка ◦   (1)                                                                        

Ази ја   ◦ (1)                                                                          
Ма ла Ази ја  (1) ◦                                                                   
Бли ски ис ток – Па ле сти на  (2) ◦                                                    
Бал кан ско по лу о стр во ◦   (1)                                                                      

4 Легенда:
Класификација знања која су везана уз појмове  значи:
Нужна знања – 1 
Важна знања – 2 
Вредна знања – 3
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Сре до зе мље ◦   (1)                                                                         

Ср би ја  (1) ◦

Ра шка  (1) ◦                                                                                                       
Зе та – Ду кља  (1) ◦                                                                                                
Бо сна  (1) ◦                                                                                                      
Све та го ра  (2) ◦                                                                                                 
Рим ◦   (1)                                                                                                                                   

Ца ри град – Кон стан ти но пољ   ◦ (1)                                                                                                          
Ца ри чин град  (3) ◦                                                                                                
Је ру са лим  (1) ◦                                                                                                
Ме ка  (3)                          ◦

Кру ше вац  (2)       ◦

Сме де ре во  (2)            ◦

КУЛ ТУ РА

Хри шћан ска ви зан тиј ска – грч ка кул тур на зо на  (2)       ◦

Хри шћан ска ла тин ска – рим ска  (2)                                   ◦

Ислам ска  (2)                         ◦

Гла го љи ца  (2)                                         ◦

Ла ти ни ца ◦   (1)                                

Ћи ри ли ца ◦   (1)                                                              

Кра ље вић Мар ко   ◦ (1)                                                 
Ко сов ска бит ка ◦   (1)                                                      
Краљ Ар тур  (3) ◦                                                             
Хи лан дар  (1) ◦                                                                                                                                       
Сту де ни ца  (1) ◦                                                             
Гра ча ни ца  (2) ◦                                                            
Жи ча  (2) ◦                                                                   
Све та Со фи ја  (3) ◦                                                         
Ниш  (3) ◦                                                           
Уни вер зи тет  (2) ◦                                            
Цр ква  (1) ◦                                                    
Кти тор  (3) ◦                                                    
Двор  (1) ◦                                 
Грб  (1) ◦
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ДР ЖА ВЕ 

За пад но рим ско цар ство ◦   (1)

Ис точ но рим ско цар ство – Ви зан ти ја  ◦  (1)

Ара бљан ски ка ли фат  (1) ◦

Фра нач ка  (2) ◦

Бу гар ска  (2) ◦

Угар ска  (2) ◦

Мле тач ка ре пу бли ка  (3) ◦

Ду бро вач ка ре пу бли ка  (2) ◦

Не мач ко-рим ско цар ство  (2) ◦

Ен гле ска  (2) ◦

Фран цу ска  (2) ◦

Кр ста шке зе мље  (3) ◦

Осман ско цар ство  (1) ◦

Ки јев ска Ру си ја  (3) ◦

Срп ска кра ље ви на  (1) ◦

Срп ско    цар ство  (1) ◦

Мо рав ска Ср би ја  (2) ◦

Срп ска де спо то ви на  (1) ◦

Кра ље ви на ◦   (1)

Цар ство   ◦ (1)

Др жав ни са бор  (3) ◦

Кне же ви на  (2) ◦

Ка ли фат  (2) ◦

Ве ли ки жу пан  (3) ◦

Краљ ◦   (1)

Цар   ◦ (1)

Ка лиф  (3) ◦

Сул тан  (2) ◦

Кнез  (2) ◦

Де спот  (2) ◦

Ка ро лин зи  (2) ◦

Не ма њи ћи  (1) ◦

Ла за ре ви ћи  1) ◦

Бран ко ви ћи  (1)  ◦

Жу па  (3) ◦
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Се ло ◦   (1)

Град   ◦ (1)

Па риз  (3) ◦

Окс форд  (3) ◦

ДРУ ШТВО 

Плем ство – вла сте ла  (1) ◦

Све штен ство  (1) ◦

Гра ђа ни  (1) ◦

За ви сно ста нов ни штво  (1) ◦

Кмет  (1) ◦

Влах  (3) ◦

Фе у да ли зам  (1) ◦

Фе уд  (1) ◦

Ба шти на  (2) ◦

Се ни ор  (1) ◦

Ва зал  (1) ◦

Ви тез  (2) ◦

Мај стор ◦  (2)

Кал фа  (2) ◦

Ше грт ◦   (2)

Па ган ство  (2) ◦

Ју да и зам ◦   (1)

Хри шћан ство   ◦ (1)    
Ислам  (1) ◦

Хиџ ра  (3) ◦

Ве ли ка ши зма  (2) ◦

Пра во сла вље  (1) ◦

Ка то ли чан ство  (1) ◦

Је ре си  (2) ◦

Бо гу ми ли  (3) ◦

По кр шта ва ње – хри сти ја ни за ци ја  (2) ◦

Ћи ри ло и Ме то ди је  (1) ◦  
Исла ми за ци ја  (3) ◦

Кр ста шки ра то ви  (2) ◦

Па па  (1) ◦

Па три јарх  (1) ◦                                                               
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Над би скуп  (3) ◦
Ар хи е пи скоп  (2) ◦
Би скуп  (3) ◦
Епи скоп  (3) ◦
Све ште ник ◦   (1)
Мо нах  (2) ◦
Цр ква  ◦  (1)                                                                     
Џа ми ја  (1) ◦                                                                  
Ма на стир  (1) ◦                                                          
Си на го га  (2) ◦
Ар хи е пи ско пи ја  (2) ◦
Па три јар ши ја  (1) ◦                                                        
Ауто ке фал ност  (3)  ◦                                             
Срп ска па три јар ши ја  (1) ◦

ЗА КО НИ И ЗА КО НИК
Маг на кар та  (3)  ◦                                               
Злат на бу ла  (3)  ◦                                             
Ду ша нов за ко ник  (1) ◦

ВОЈ СКА
Ко њи ца ◦   (2)
Пе ша ди ја ◦   (2)
Стрел ци   ◦ (3)            
Твр ђа ва  (1)                 ◦
Оп са да  (1)                       ◦
Ма рич ка бит ка  (2) ◦
Пад Ца ри гра да  (1)  ◦
Пад Сме де ре ва – Ср би је  (1) ◦
Пад Бо сне   (2) ◦
Бит ка на Вел бу жду  (3) ◦

СЕ О БЕ
Ве ли ка се о ба на ро да   ◦ (1)
Се о бе Ју жних Сло ве на  (1)   ◦
До се ља ва ње Ава ра  (2)    ◦
До се ља ва ње Ср ба и Хр ва та  (1)    ◦
Се о бе Ви кин га  (3)                  ◦
Се о бе Ср ба у Угар ску  (1) ◦
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НА РО ДИ

Ху ни ◦   (2)                

Гер ма ни   ◦ (1)         

Фран ци  (2) ◦

Нор ма ни-Ви кин зи  (3) ◦

Ру си  (2) ◦

Ви зан тин ци / Ро ме ји  (1)             ◦

Ара бља ни  (1)                ◦

Ро ма ни  (1)                       ◦

Сло ве ни  (1)                  ◦

Ис точ ни −

Ју жни −

За пад ни −

Ава ри  (2) ◦

Ср би ◦   (1)                    
Хр ва ти  (1)                        ◦

Бу га ри  (1)                        ◦

Ма ђа ри  (1)                        ◦

Ал бан ци  (2)                     ◦

Ру му ни  (2)                        ◦

Тур ци – Осман ли је  (1)      ◦

ЛИЧ НО СТИ

Ати ла  (2) ◦

Ју сти ни јан  (2) ◦

Кар ло Ве ли ки  (2) ◦

Му ха мед  (1) ◦

Са му и ло  (3) ◦

Фри дрих Бар ба ро са  (3) ◦

Ри чард Ла вље Ср це  (3) ◦

Са ла дин  (3) ◦

Му рат I  (2) ◦

Mехмед Осва јач  (2) ◦

Мар ко По ло  (3) ◦

Влад Це пеш Дра ку ла  (3)                     ◦

Ђу рађ Ка стри от Скен дер бег  (3)            ◦

Сте фан Не ма ња  (1) ◦
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Сте фан Пр во вен ча ни  (1) ◦

Краљ Ми лу тин  (2) ◦

Цар Сте фан Ду шан  (1) ◦

Цар Урош  (2) ◦

Краљ Ву ка шин  (3) ◦

Кнез Ла зар  (1)                 ◦

Вук Бран ко вић  (1)             ◦

Краљ Тврт ко  (2)           ◦

Ми лош Оби лић  (1)             ◦

Кне ги ња Ми ли ца  (2)              ◦

Де спот Сте фан Ла за ре вић  (1)    ◦

Де спот Ђу рађ Бран ко вић  (1)       ◦

Са ва Не ма њић  (1)           ◦





НОВИ ВЕК
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Доц. др Су за на Ра јић
Фи ло зоф ски фа кул тет
Бе о град

КЉУЧ НИ ПОЈ МО ВИ ЗА ИСТО РИ ЈУ НО ВОГ ВЕ КА

Бу ду ћи да се ра ди о пе ри о ду од че ти ри ве ка, ко ји се об ра ђу ју на ча со ви ма исто ри је 
у сед мом и осмом раз ре ду основ не шко ле, нео п ход но је за др жа ти буд ну па жњу на исто рич-
но сти пој мо ва. Она је уоч љи ва не са мо у од но су на прет ход ни пе ри од – сред њи век, већ и 
уну тар са мог но вог ве ка – од 16. до 19. тј. по чет ка 20. ве ка. То зах те ва увек но ва об ја шње-
ња, са ну жним под се ћа њи ма о њи хо вим зна че њи ма у прет ход ним хро но ло шким окви ри ма. 
По јам др жа ве и др жав ног уре ђе ња, те дру штва и дру штве ног по рет ка мо жда су нај бо љи 
при ме ри по ме ну те исто рич но сти. Но ви век је по себ но зна ча јан за про ме не у др жав ном и 
дру штве ном по рет ку – у све ту, Евро пи, на Бал ка ну и у Ср би ји. Ре во лу ци је,  но ви об ли ци 
др жав ног уре ђе ња  – ре пу бли ке, пу те ви на стан ка гра ђан ског дру штва, гра ђан ске сло бо де, 
устав ност и за ко ни тост, ка те го ри је су без ко јих се са вре ме но до ба не мо же раз у ме ти.  

Уте ме ље ње ме ђу на род ног по рет ка у Евро пи и све ту, на ро чи то од Фран цу ске ре-
во лу ци је на о ва мо, пред ста вља бит ну ком по нен ту у бор би бал кан ских на ро да да ство ре 
соп стве ну др жа ву. Бу не, устан ци, ра то ви, са ве знич ки уго во ри, ва жан су део тог про це са, у 
ко јем су др жа ве ство ри ли Ср би и њи хо ви су се ди. С њим су у ди рект ној ве зи пој мо ви на род 
и на ци ја, чи је је од ре ђе ње бит но за фор ми ра ње кул тур ног, по ли тич ког и пси хо ло шког иден-
ти те та сва ког по је дин ца. 

Гу бит ком др жа ве на кра ју сред њег ве ка срп ски на род жи ви у окви ру дру гих др жа-
ва – Осман ског цар ства, Хаб збур шког цар ства, Мле тач ке ре пу бли ке до кра ја 18.ве ка. У 
скла ду са др жав ном по ли ти ком и уре ђе њем тих др жа ва он раз ви ја сво је по себ не ви до ве 
по ли тич ког и на ци о нал ног би ћа и, ло гич но, по при ма кул тур не, дру штве не и оста ле обра сце 
ко ји ути чу на фор ми ра ње ње го вог иден ти те та. С об зи ром на ту чи ње ни цу сма тра мо да је 
нео п ход но ста ви ти ак це нат на аустриј ско и тур ско др жав но, дру штве но и ду хов но на сле ђе 
у срп ском на ро ду, као и на из у ча ва ње про шло сти Мле тач ке ре пу бли ке. 

Из бор исто риј ских лич но сти је из вр шен пре ли ми нар но и мо же под ле ћи круп ним до-
пу на ма. Еви ден тан је не до ста так лич но сти из ло кал не исто ри је, пре све га да би из во ђа чи 
на ста ве мо гли да се упра вља ју по сво јој про це ни и на хо ђе њу. Пој мо ви ко ји се од но се на цр-
кву и ве ру, а ни су у ка те го ри ји ну жних зна ња, раз вр ста ни су услов но и мо гу се до пу ња ва ти, 
чак и ме ња ти по зи ци је (1,2,3 ну жно, ва жно, вред но) у скла ду са спе ци фич но сти ма ко је но се 
по је ди не мул ти ет нич ке за јед ни це.
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КЉУЧ НИ ПОЈ МО ВИ  ИЗ ИСТО РИ ЈЕ НО ВОГ ВЕ КА

ИСТО РИ ЈА

НО ВИ ВЕК 5: ГРА НИ ЦЕ, ОД ЛИ КЕ  (1)

Исто риј ски из во ри за но ви век – пи са ни, ма те ри јал ни, усме ни  (1)

Ар хи ви – Ар хив Ср би је, ме ђу оп штин ски ар хи ви (Ча чак, Кру ше вац, Ужи це  итд.)  (1)

Му зе ји – Исто риј ски, Eтнографски, Mузеји на у ке и тех ни ке (у Бе о гра ду и уну тра шњо сти) (2)

Исто ри о гра фи ја – де ла ко ја об ра ђу ју те ме из но вог ве ка, при ло жен спи сак  (2)

ОТ КРИ ЋА 

на уч нотех но ло шка, ге о граф ска  (1) ◦

ПРИ ВРЕ ДА  (1)

роб но нов ча на, ма ну фак ту ра, ка пи та ли стич ка  (1) ◦

ИСТО РИЈ СКО-ГЕ О ГРАФ СКЕ ОД РЕД НИ ЦЕ: 

СВЕТ  ◦

но ви  ◦ — ста ри кон ти нен ти  (1)

ЕВРО ПА  ◦

до 18. ве ка; 19. и по че так 20. – но ве др жа ве  (1) ◦

БАЛ КАН  ◦

15–18. ве ка; 19. и поч. 20. ве ка  (1) ◦

СРЕ ДО ЗЕ МЉЕ  ◦

Мле тач ка ре пу бли ка, Осман ско цар ство  (1) ◦

КУЛ ТУ РА И КУЛ ТУР НО НА СЛЕ ЂЕ (ДУ ХОВ НА ТРА ДИ ЦИ ЈА)

ћи ри ли ца  ◦ — ла ти ни ца  (1)

 ху ма ни зам и ре не сан са  (2) ◦

ро ман ти зам, ре а ли зам  (2) ◦

аустриј ско и тур ско др жав но, дру штве но и ду хов но на сле ђе у срп ском на ро ду  (1) ◦

5 Легенда:

Класификација знања која су везана уз појмове  значи:

Нужна знања – 1 

Важна знања – 2 

Вредна знања – 3
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ДР ЖА ВА И ДР ЖАВ НО УРЕ ЂЕ ЊЕ У НО ВОМ ВЕ КУ

те о крат ска, кне же ви на, кра ље ви на, цар ство (1) ◦

Уре ђе ње:  ◦

МО НАР ХИ ЈА / Ап со лу ти стич ка (16-17. в.): Фран цу ска, Ру си ја, Све то рим ско цар- ◦
ство (по сле 1806. Хабз. мо нар хи ја, од 1867. Аустро-Угар ска, Тур ско цар ство  (1)

Про све ће на ап сол. (18. и 19. в.): Хабз. мо нар хи ја, Ру си ја  (1) ◦

Устав на (19. и поч. 20. в.): све мо нар хи је до 1905. осим Ру си је, Тур ске и Цр- ◦
не Го ре  (1)

Устав на пар ла мен тар на: Ен гле ска (16. в.), Фран цу ска (18. в.), Ср би ја (19. век  ◦
од 1888)  (3)

Мо нар хи је на ро да на Бал ка ну (19-поч. 20. в.): Ср би ја, Цр на Го ра, Бу гар ска,  ◦
Грч ка, Ал ба ни ја, Ру му ни ја  (1)

РЕ ПУ БЛИ КА Фран цу ска, Мле тач ка ре пу бли ка, Ни зо зем ска, Швај цар ска  (1) ◦

ТЕ О КРАТ СКА др жа ва  ◦

Пап ска др жа ва (Ва ти кан)  (2)  ◦

Цр на Го ра до 1852.  (1) ◦

На се ља (2)

Се ло ◦

Ва рош ◦

Град ◦

Пре сто ни ца ◦

Те ри то ри јал не је ди ни це 

 Еја лет или бе глер бе глук: Бо сан ски, Ру ме лиј ски  (3) ◦

Сан џак – Сме де рев ски  (1) ◦

Вој на Кра ји на  (2) ◦

Вој вод ство Ср би је и Та ми шки Ба нат  (2) ◦

ДРУ ШТВО И ДРУ ШТВЕ НИ ПО РЕ ДАК 

Фе у дал но уре ђе ње – фе у дал но дру штво  (1) ◦

(пр. Западна Евро па/Тур ска – ти мар ски си стем; фе у дал ци/кме то ви; 2) ◦

спа хи је, ра ја, вла си  (1) ◦

Др жа ве гра ђан ског ти па (осло бо ђе не фе у да ли зма) ◦  2. Ен гле ска (15. в.), 3. Ни зо-
зем ска (16.в), 1. Фран цу ска (од Ре во лу ци је 1789), 1. Ср би ја (1835), 1. Хабзб. мо-
нар хи ја (1848), Ру си ја (1861) (2)

Гра ђан ско дру штво (ста ле жи – ари сто кра ти ја, све штен ство, „тре ћи ста леж” – се- ◦
ља ци, град ско ста нов ни штво, тр гов ци, за на тли је, про фе со ри, учи те љи)
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дру штво сло бод них се ља ка (Ср би ја) – од 1835. ◦

пле ме, брат ство (Цр на Го ра)  (2) ◦

по ро дич на за дру га (Ср би ја и Цр на Го ра)  (2) ◦

Др жав на обе леж ја (грб, за ста ва, хим на)  (1) ◦

Ди на сти је и вла дар ске ти ту ле у но вом ве ку

Ру си ја – Рју ри ко вић – Ро ма но ви (цар)  (2) ◦

Аустри ја – Хаб збур зи (цар)  (2) ◦

Фран цу ска – Ва лоа-Бур бо ни (краљ)  (3) ◦

Ен гле ска – Тју дор-Стју арт-Оран ски-Ха но вер (краљ)  (3) ◦

Тур ска- Осма но ви ћи (сул тан)  (2) ◦

Ср би ја – Ка ра ђор ђе ви ћи – Обре но ви ћи – Пе тро вић-Ње го ши (вожд, кнез, краљ) (1) ◦

РЕ ВО ЛУ ЦИ ЈА – 1. НА ЦИ О НАЛ НА,  СО ЦИ ЈАЛ НА, ГРА ЂАН СКА

Аме рич ка (1775–1783)  (3) ◦

Фран цу ска (1789–1794/9)  (1) ◦

Срп ска (1804–1835)  (1) ◦

Грч ка (1821–1829)  ( 3) ◦

Ре во лу ци је у Евро пи 1848/9 (Ма ђар ска, Срп ски по крет у ју жној Угар ској)  (2) ◦

Ре во лу ци ја у Ру си ји 1917.  (3) ◦

РАТ – 1. гра ђан ски, осва јач ки, осло бо ди лач ки

Гра ђан ски рат у САД (1861–1865)  (2) ◦

Тур ска осва ја ња – про стор  ( 1) ◦

На по ле о но ва осва ја ња – про стор  (2) ◦

Ру ско-тур ски ра то ви (18-19. ве ка)  (2) ◦

 Аустро-тур ски ра то ви (17-19. ве ка):  Из бор: Ве ли ки беч ки 1683–1699  ( 2) ◦

Ко чи на Кра ји на 1788–1791  (1) ◦

Уста нак: Пр ви срп ски, Дру ги срп ски, 2. Ра ко ци јев (1703–1711), 2. Уста нак у Хер це- ◦
го ви ни и Бо сни (1875-1878), То плич ки 1917.  (1)

Бу на: на да хи је  (1) ◦

Ми ле ти на, 3. Ву чи ће ва, Ти моч ка  (2) ◦

Срп ско-тур ски ра то ви 1876–78  (1) ◦

Цр но гор ско-тур ски рат 1876–78  (1) ◦

Ца рин ски рат 1906–1911  (1) ◦

Бал кан ски ра то ви (Пр ви, Дру ги)  (1) ◦

Пр ви свет ски рат  (1) ◦
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БИТ КЕ: (1)

на Мо ха чу 1526.  ◦

код Ка ча ни ка 1690.  ◦

код Аустер ли ца и Тра фал га ра 1805.  ◦

Бо ро дин ска 1812.  ◦

Бит ка на ро да код Лај пци га 1813.  ◦

код Ва тер лоа 1815.  ◦

Иван ко вац 1805.  ◦

Ми шар, Де ли град 1806. ◦

Че гар 1809. ◦

Љу бић, По жа ре вац 1815.  ◦

Ку ма нов ска, Би тољ ска 1912, Бре гал нич ка 1913. ◦

Цер ска, Дрин ска 1914. ◦

Ко лу бар ска 1915.      ◦

МИР

Кар ло вач ки мир 1699.  (1) ◦

По жа ре вач ки 1718.  (1) ◦

У Шен бру ну 1809.  ( 3) ◦

Бу ку ре шки 1812.  (2) ◦

Усме ни – Бе лич ки 1815.  (1) ◦

Бу ку ре шки 1913.  (1) ◦

Ми ров ни уго во ри/кон гре си: Беч ки 1814/5. (3) ◦

Бер лин ски 1878.  (1) ◦

Не за ви сност Ср би је и Цр не Го ре ◦

те ри то ри јал но про ши ре ње       ◦

Оку па ци ја БиХ  (1)                                       ◦

Па ри ски мир (ми ров ни уго вор) 1919.   (1) ◦

АУТО НО МИ ЈА 

Ха ти ше риф (1829, 1830, 1833, 1838)  (1) ◦

Да нак  (1) ◦

Анек си ја БиХ 1908.  (1) ◦
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Не за ви сност др жав на

САД  ( 3) ◦
СР БИ ЈА  (1) ◦
ЦР НА ГО РА  (1) ◦
БУ ГАР СКА  (2) ◦
РУ МУ НИ ЈА  (2) ◦

ДЕ МО КРА ТИ ЈА (1)
Гра ђан ске сло бо де – имо вин ска и лич на без бед ност, јед на кост гра ђа на пред за- ◦
ко ном, сло бо да: ве ро и спо ве сти, го во ра, пи са не ре чи, оку пља ња, удру жи ва ња, 
би рач ко пра во  (1)
 Де кла ра ци ја (об ја ва пра ва чо ве ка и гра ђа ни на)  (1) ◦

УСТАВ (1)
Устав САД 1787.  (3) ◦
Фран цу ске 1791.  (2) ◦
Сре тењ ски 1835.  (1) ◦
Устав из 1888.  (2) ◦

ЗА КОН (1)
Ка нун (3) ◦
Ше ри јат (3) ◦
Срп ски гра ђан ски за ко ник 1844.  (2) ◦
Оп шти имо вин ски за ко ник 1888.  (2)  ◦
Срп ске при ви ле ги је 1690-1695.  (1) ◦

УСТА НО ВЕ (ИН СТИ ТУ ЦИ ЈЕ)
Скуп шти на  (1) ◦
Вла да ◦  (при ме ри: Ен гле ска, Фран цу ска, Ср би ја (Пра ви тељ ству ју шчи со вјет)  (1)
Суд  (1) ◦
Вој ска ◦   (1)

Тур ска (ја њи ча ри);  ◦
На по ле о но ва,  ◦
ру ска,  ◦
срп ска (уста нич ка – на род на) ◦

Цр ква  (1) ◦
На ме сни штво  (3) ◦

Пр во (1839–40) ◦
Дру го (1868–1872) ◦
Тре ће (1889–1893) ◦

Ма ти ца срп ска (не ка да и да нас) ◦
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Ре ли ги ја и цр ква
Срп ска пра во слав на цр ква (Па три јар ши ја)  (1)

Кар ло вач ка ми тро по ли ја  (1) ◦

Пра во слав ни/Ка то ли ци/Му сли ма ни  (1) ◦

Ислам – исла ми за ци ја (да нак у кр ви) ◦

По ка то ли ча ва ње – гр ко-ка то ли ци  (1) ◦

Уни ја ће ње  (2) ◦

Цр кве на хи је рар хи ја (прав. – кат. цр кве)  (2) ◦

НА РОД 

је зик, осе ћај при пад но сти, за јед нич ко исто риј ско ис ку ство, про стор (пр. Ср би, Ру си,  ◦
Ен гле зи, Нем ци)  (1)

На ци ја: у кул тур ном, по ли тич ком, пси хо ло шком сми слу – иден ти тет  (1)

СЕ О БЕ

узро ци: по ли тич ки, еко ном ски  (1) ◦

Се о бе Ср ба 16-19. ве ка (Ли ка, Кор дун, Хр ват ска, Сла во ни ја, Дал ма ци ја, Ба нат,  ◦
Бач ка, Срем)  (1)

Се о бе се ло-град (узро ци: пр. за но ви век: Ен гле ска, Фран цу ска)  (2) ◦

ПО ЛИ ТИ КА

Про грам (др жав ни, по ли тич ки, стра нач ки)  (2) ◦

„На чер та ни је”  (1) ◦

 Ни шка де кла ра ци ја 1914.  (1) ◦

Крф ска де кла ра ци ја 1917.  (1) ◦

По крет – Уста во бра ни тељ ски  (2) ◦

Стран ке у Ср би ји  (1) ◦

Ра ди кал на, Ли бе рал на, На пред њач ка  (2) ◦

МЕ ЂУ НА РОД НИ ОД НО СИ

Ди пло ма ти ја  (1) ◦

Ве ли ке си ле  (1) ◦

Са ве зи и уго во ри: ◦

Све та али јан са 1815, Трој ни са вез ◦  1879–1882 (Аустро-Угар ска, Не мач-
ка, Ита ли ја)  (3)

Трој на Ан тан та 1895–1907 (Ру си ја, Фран цу ска, Бри та ни ја)  (1) ◦

Бал кан ски са вез 1912.  (1) ◦
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ЛИЧ НО СТИ

Пе тар Ве ли ки  (2) ◦

Ма ри ја Те ре зи ја  (2) ◦

На по ле он Бо на пар та  (2) ◦

Ото фон Би змарк  (2) ◦

До си теј Об ра до вић  (1) ◦

Вук Ка ра џић  (1) ◦

Ка ра ђор ђе Пе тро вић  (1) ◦

Ми лош и Ми ха и ло Обре но вић  (1) ◦

Ми лан и Алек сан дар Обре но вић  (2) ◦

Пе тар I Ка ра ђор ђе вић  (1)  ◦

Или ја Га ра ша нин  (1) ◦

Јо ван Ри стић  (2) ◦

Све то зар Ми ле тић  (2) ◦

Ни ко ла Па шић  (2) ◦

Пе тар I  (2) ◦

Пе тар II Пе тро вић  (1) ◦

Да ни ло и Ни ко ла Пе тро вић  (2)  ◦

Кне ги ња Љу би ца  (2) ◦



САВРЕМЕНО ДОБА
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Проф. др Љу бо драг Ди мић
Доц. др Ар сен Ђу ро вић
Фи ло зоф ски фа кул тет
Бе о град

КЉУЧ НИ ПОЈ МО ВИ ИЗ СА ВРЕ МЕ НЕ ИСТО РИ ЈЕ

Са вре ме но до ба пред ста вља нај кра ће али и јед но од нај бур ни јих и нај дра ма тич ни-
јих раз до бља у исто ри ји људ ског дру штва. Хро но ло шки нај бли же, са вре ме но до ба нам је, 
за раз ли ку од прет ход них пе ри о да исто ри је, „по да ри ло” мно штво ра зно вр сних исто риј ских 
из во ра на осно ву ко јих је мо гу ће ре кон стру и са ти прет ход не де це ни је и при бли жи ти их да на-
шњим ге не ра ци ја ма уче ни ка за вр шних раз ре да основ ног обра зо ва ња. Упра во ту се и кри је 
пр ва „зам ка” ко ју про шлост по ста вља са вре ме ни ци ма, по себ но мла ђој ге не ра ци ји ко ја, уз 
оста ло, исто ри ју учи у шко ли. Про блем са вла да ва ња про пи са ног про гра ма, сти ца ња но вих 
зна ња и на њи ма за сно ва них ве шти на до дат но усло жња ва обим на исто ри о граф ска, со ци-
о ло шка, пе да го шка и дру га ли те ра ту ра (укљу чу ју ћи уџ бе нич ки ком плет) ко ја, на раз ли чи те 
на чи не, ути че на про цес са зна ња ко ји се раз ви ја уну тар школ ских учи о ни ца, од но сно у ро-
ди тељ ском до му и не по сред ном окру же њу. Упра во за овај пе ри од про шло сти мно штво са-
чу ва них из во ра са зна ња (од до ку ме на та, аудио-ви зу ел них за пи са и ин тер не та) оп те ре ћу је  
на став ни ке и уче ни ке,  че сто збу њу је сво јим бро јем и  ко ли чи ном, оте жа ва сва ки по ку шај 
да, на на уч но уте ме љен на чин, са вре ме но до ба, чи ји смо са вре ме ни ци и све до ци, бу де са-
вла да но. За то је, са ста но ви шта на уч не исто ри о гра фи је и ме то ди ке на ста ве, од по себ ног 
зна ча ја на пор да се са чи ни „Ли ста кључ них пој мо ва из пред ме та Исто ри ја” и из вр ши њи хо-
ва  ка те го ри за ци ја на ну жна (усва ја их 80 – 100% уче ни ка), ва жна (усва ја их 50%) и вред на 
зна ња (усва ја их око 25%).

До „Ли сте кључ них пој мо ва из пред ме та Исто ри ја” и на њој са чи ње них ну жних, ва-
жних и вред них зна ња, до шли смо на осно ву сло же ног ме то до ло шког по ступ ка чи ју осно-
ву пред ста вља утвр ђи ва ње исто рич но сти пој мо ва по сма тра них у исто риј ској вер ти ка ли од 
пра и сто ри је до са вре ме ног до ба. По ла зи ште на кон утвр ђе ног ме то да пред ста вља ла нам 
је:

Ана ли за на став ног пла на и про гра ма (1999–2007) •

Ана ли за пред ло га на став ног про гра ма за исто ри ју за 8. раз ред основ не шко ле, 2001. •

Ана ли за уџ бе ни ка исто ри је (2001–2007) •

Ана ли за на став нич ке ева лу а ци је. •

Пр ви ре зул тат до ко га смо до шли био је ис ка зан у око 180 пој мо ва (пре ма сте пе ну оп-
што сти) ко ји су се од но си ли на са вре ме но до ба. Па жљи вом се лек ци јом, у да љем по ступ ку, 
тај број смо сма њи ли на 67 пој мо ва. У сле де ћој фа зи, од но сно тре ћем ни воу ана ли зе (ускла-
ђи ва ње са дру гим уче сни ци ма рад не гру пе), број кључ них пој мо ва све ли смо на 37. Та ко 
утвр ђе на ли ста кључ них пој мо ва би ла је основ на ко ме смо гра ди ли на ше кри те ри ју ме за 
кла си фи ка ци ју кључ них зна ња на ну жна, ва жна и вред на. Са да је ну ди мо ко ле га ма ко ји пре-
да ју у шко ли као пред лог за раз ми шља ње. Ми шље ња смо да се пред ло же на ли ста и мо же 
и мо ра да ље про ми шља ти, ме ња ти, на до гра ђи ва ти но вим пој мо ви ма. То, по сво јој при ро ди, 
на ла же сло же ни про цес фор ми ра ња, де фи ни са ња, си сте ма ти зо ва ња, по ве зи ва ња пој мо ва 
у ло гич не це ли не ко је тво ре ра ци о нал но исто риј ско ми шље ње.
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Ма те ри јал ко ји пре да је мо јав но сти (Ли ста кључ них пој мо ва с кла си фи ка ци јом кључ-
них зна ња) има за циљ да ко ле га ма исто ри ча ри ма, ко ји уче ни ци ма пре но се основ на зна ња 
из на став ног пред ме та Исто ри ја, олак ша са вла ђи ва ње обим ног на став ног гра ди ва. Сма тра-
мо да он мо же до при не ти успе шни јем раз ви ја њу ра ци о нал не исто риј ске све сти код ђач ке 
по пу ла ци је и фор ми ра њу ја сни јих пред ста ве о сло же ним исто риј ским про це си ма ду гог тра-
ја ња ко ји ка рак те ри шу са вре ме но до ба. Зна ња за сно ва на на па жљи во се лек то ва ним из во-
ри ма и ли те ра ту ри нај кра ћи су и исто вре ме но нај си гур ни ји пут до оног че му да нас те жи са-
вре ме на обра зов на прак са у све ту – трај но усво је на зна ња и ве шти не ли ше не не по треб ног 
на го ми ла ва ња чи ње ни ца без ика квог сми сла и  свр хе. На рав но, и овај, као и сва ки дру ги, 
ма те ри јал ди дак тич ког ка рак те ра има ће сво ју про ве ру тек кроз школ ску прак су (на ста ву). 
Сва ка по врат на ин фор ма ци ја од на ших ко ле га на став ни ка би ће нам оту да, у го ди на ма ко је 
сле де, од ве ли ке по мо ћи.
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КЉУЧ НИ ПОЈ МО ВИ ИЗ СА ВРЕ МЕ НЕ ИСТО РИ ЈЕ

ДРУ ШТВО И ДРУ ШТВЕ НИ ОД НО СИ 6

Дру штво  ◦  (1) 

Ти по ло ги ја  (1) ◦

гра ђан ско (бур жо а ско, ка пи та ли стич ко)  (1) ◦

со ци ја ли стич ко  (1) ◦

тра ди ци о нал но  (3) ◦

мо дер но  (3) ◦

аграр но  (3)   ◦

ин ду стриј ско  (3) ◦

Дру штве не струк ту ре  (1) ◦

Дру штве не кла се  (1) ◦

се ља штво  (2) ◦

рад нич ка кла са  (2) ◦

бур жо а зи ја (гра ђан ска кла са)  (2) ◦

Дру штве не гру пе  (1) ◦

про ле те ри јат  (2) ◦

ин те ли ген ци ја (2) ◦

пред у зет ни ци  (2) ◦

тр гов ци  (2) ◦

за на тли је  (2) ◦

др жав ни чи нов ни ци... (2) ◦

Ели те ( ◦ дру штве ни кру го ви ко ји по се ду ју атри бу те мо ћи, ути ца ја, бо гат ства, зна ња...) (1)

по ли тич ка ели та  (2) ◦

вој на ели та  (2) ◦

еко ном ска ели та  (2) ◦

кул тур на, про свет на, на уч на ели та  (2) ◦

Дру штве ни по кре ти  (1) ◦

Рад нич ки по крет  (2) ◦

Сту дент ски по крет  (2) ◦

Ми ров ни по крет...  (2) ◦

Еко ло шки по крет  (2) ◦

6 Легенда:

Класификација знања која су везана уз појмове  значи:

Нужна знања – 1 

Важна знања – 2 

Вредна знања – 3
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НА РОД

На род   ◦ (1)

За јед нич ко по ре кло  ◦

Је зик ◦

Про стор  ◦

На ро ди у Ју го сла ви ји (Ср би ји)  (1) ◦

Ср би ◦

Хр ва ти ◦

Сло вен ци ◦

Ма ке дон ци ◦

Цр но гор ци ◦

Му сли ма ни (Бо шња ци) ◦

На ци о нал на ма њи на у Ју го сла ви ји (Ср би ји)  (1) ◦

Нем ци ◦

Ма ђа ри ◦

Ал бан ци ◦

Сло ва ци ◦

Ру си ни ◦

Ру му ни ◦

Бу га ри ◦

Ита ли ја ни ◦

Ро ми  ◦

На ци ја

На ци ја  (1) ◦

Иден ти тет ◦

Пси хо ло шка ве за и по ли тич ко за јед ни штво ◦
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РЕ ЛИ ГИ ЈА И ЦР КВА

Хри шћан ство ◦   (1)

пра во сла вље ◦

Срп ска пра во слав на цр ква ◦

ка то ли ци зам ◦

Ри мо ка то лич ка цр ква ◦

про те стан ти зам ◦

Про те стант ске цр кве ◦

Ислам ◦   (1)

Ислам ска вер ска за јед ни ца ◦

Ју де и зам ◦   (1)

Је вреј ска вер ска за јед ни ца ◦

Бу ди зам ◦   (2)

Кон фу чи јан ство  ◦  (2)

ДР ЖА ВА И ДР ЖАВ НО УРЕ ЂЕ ЊЕ

Др жа ва  ◦ (1)

По ли тич ка ор га ни за ци ја дру штва ◦

Си ла (ред, без бед ност) ◦

За кон ◦

Ад ми ни стра ци ја (чи нов ник)  ◦

Те ри то ри ја (про стор и ју рис дик ци ја) ◦

Ста нов ни штво ◦

Су ве ре ни тет ◦

Осе ћај при пад но сти ◦

Пер спек ти ва ◦

Ти по ло ги ја ◦

де мо крат ска  (1) ◦

ауто крат ска  (1) ◦

Ве ли ке им пе ри је (не ста ју 1918) (1) ◦

Не мач ко цар ство ◦

Ото ман ско цар ство ◦

Аустро у гар ска мо нар хи ја ◦

Ру ско цар ство ◦
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Но ве др жа ве (на ста ле 1918)  (1) ◦

Кра ље ви на СХС/Ју го сла ви ја  (1) ◦

Че хо сло вач ка Ре пу бли ка  (2) ◦

Ма ђар ска  (2) ◦

Аустри ја  (2) ◦

СССР  ◦

Бал тич ке ре пу бли ке  (3) ◦

Но ви ти по ви др жа ве у 20. ве ку  (1) ◦

Со ци ја ли стич ка др жа ва ◦

Фа ши стич ка др жа ва ◦

На ци стич ка др жа ва ◦

Ју го сло вен ска др жа ва  (1) ◦

Кра ље ви на СХС/Ју го сла ви ја 1918–1945. ◦

Ује ди ње ње 1918. (2) ◦

Ви дов дан ски устав, 28. 6.1921. ◦

Дик та ту ра, 6.1.1929. ◦

Спо ра зум Цвет ко вић-Ма чек 26. 9.1939. ◦

Ше сто а прил ски рат,18. 4.1941. ◦

Оку па ци ја и по де ла зе мље, 1941–1945. ◦

Дру го за се да ње АВ НОЈ-а 1943. ◦

Осло бо ђе ње 15. 5.1945. ◦

Со ци ја ли стич ка Ју го сла ви ја, 1945–1991.  (1) ◦

Фе де ра ци ја 6 ре пу бли ка и 5 на ро да  (1) ◦

Са мо у пра вља ње  (2) ◦

Раз би ја ње зе мље  (1) ◦

Др жав но уре ђе ње ◦   (1)

Мо нар хи ја/мо нар хи стич ко  ◦

Ре пу бли ка/ре пу бли кан ско ◦

Об лик уре ђе ња др жа ве  (1) ◦

уни та ри стич ки (је дин стве на /уни тар на  др жа ва) ◦

фе де рал ни (сло же на др жа ва) ◦

фе де рал на је ди ни ца ◦

ауто ном на по кра ји на ◦

кон фе де рал ни ◦
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Власт ◦   (1) 

Де мо крат ска власт ◦

То та ли тар на власт ◦

Дик та ту ра ◦

Ше сто ја ну ар ска дик та ту ра, 1929.  (2)     ◦

Фа ши стич ка дик та ту ра ◦

На ци стич ка дик та ту ра ◦

Дик та ту ра про ле те ри ја та ◦

ДЕ МО КРА ТИ ЈА  (1)
Де мо крат ска пра ва  (1) ◦

пра во уче ство ва ња у вла сти (пра во да би раш и да бу деш би ран) ◦

пра во на удру жи ва ње ◦

пра во збо ра и до го во ра ◦

по што ва ње во ље ве ћи не ◦

сло бо да штам пе ◦

По де ла вла сти  (1) ◦

за ко но дав на власт ◦

из вр шна власт ◦

суд ска власт ◦

Вла да ◦   (1)

Др жав на ад ми ни стра ци ја  (2) ◦

Би ро кра ти ја, би ро кра та  (3) ◦

Срп ска вла да (1914-1918)  (1) ◦

Ју го сло вен ска вла да (1918-1991)  (1) ◦

Ју го сло вен ска вла да у из бе гли штву  (2) ◦

Вла да на род ног спа са  (2) ◦

На ци о нал ни ко ми тет осло бо ђе ња Ју го сла ви је  (2) ◦

Вла да ДФЈ/ФНРЈ/СФРЈ....  (2) ◦
Ди на сти ја  (1) ◦

Ка ра ђор ђе вић  (1) ◦

Пе тар I Ка ра ђор ђе вић, краљ  (1904–192)  (1)  ◦

Алек сан дар I Ка ра ђор ђе вић, ре гент (1914 – 1921)(1), краљ  ◦
(1921–1934)

Принц Па вле Ка ра ђор ђе вић, на ме сник  (1934–1941) ◦

Пе тар II Ка ра ђор ђе вић, краљ (1941–1945) ◦

Хаб збур зи  (1) ◦

Фра ња Јо сиф, цар (1848–1916) ◦
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Пе тро вић  (1) ◦

Ни ко ла I, кнез (1860–1910), краљ (1910 –  ◦ 1918)

Ро ма но ви  (3) ◦

Хо ен цо лер ни  (3) ◦
Пар ла мент/пар ла мен та ри зам   ◦

Пар ла мен та ри зам у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји ◦

Уста во твор на скуп шти на (Кон сти ту ан та)  (1) ◦

Пар ла мент (На род на скуп шти на)  (1) ◦

 јед но дом ни из 1921.  (3) ◦

дво дом ни из 1931. (Се нат)  (3) ◦

Мо нарх  (1) ◦

На ме сник (На ме сни штво)  (1) ◦

Пре ми јер (пред сед ник Вла де)  (1) ◦

Ми ни стар  (1) ◦

Ди пло ма ти ја  ◦ МЕ ЂУ НА РОД НИ ОД НО СИ  (1)

Јав на ди пло ма ти ја  (3)        ◦

Тај на ди пло ма ти ја  (3) ◦

ЗА КОН И ЗА КО НИК 
Уста ви  (1) ◦
За кон  (1) ◦
Аманд ма ни  (1)  ◦

ИН СТИ ТУ ЦИ ЈЕ
Вла да  (1) ◦
Скуп шти на  (1) ◦
Мо нарх/Пред сед ник  (1) ◦
Вој ска  (1) ◦
Суд  (1) ◦

Устав ни  (3) ◦
Вр хов ни  (3) ◦
Окру жни  (3) ◦
Ту жи ла штво  (3) ◦
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ПРИ ВРЕ ДА
Ка пи та ли стич ка при вре да  (1) ◦
Со ци ја ли стич ка при вре да  (1) ◦
Еко ном ска кри за (де пре си ја, ре це си ја) и еко ном ски раз вој  (1) ◦

Ве ли ка еко ном ска кри за (1929–1932)  (2) ◦
При вред не гра не  (1) ◦
Еко ном ска бло ка да  (2) ◦

Ца рин ски рат  (3) ◦
Су коб са Ин фор мби ро ом  (2) ◦
Еко ном ска бло ка да и санк ци је из 90-тих го ди на 20. ве ка  (1) ◦

На ци о на ли за ци ја  (2) ◦
На ци о на ли за ци ја у Ју го сла ви ји (1946. и 1948)  (3) ◦

От куп (1945–1955)  (2) ◦

Ко лек ти ви за ци ја, 1949.  (2) ◦

Аграр на ре фор ма (зе мља се ља ци ма)  (1) ◦

Са мо у пра вља ње (1953) (фа бри ке рад ни ци ма)  (1) ◦

ИДЕ О ЛО ГИ ЈА
Иде ја  (1)  ◦

Фа ши зам  (1) ◦
На ци зам  (1) ◦
Ко му ни зам  (1) ◦

марк си зам (Карл Маркс)  (2) ◦
ле њи ни зам (Вла ди мир Иљич Ле њин)  (2) ◦
ста љи ни зам (Јо сиф Ви са ри о но вич Ста љин)  (2) ◦

Ју го сло вен ска иде ја  (1) ◦
Иде о ло ги ја  (1)   ◦

Фа ши зам (1) ◦
 Фа ши зам у Ита ли ји (1922–1943)  (1) ◦

Фа ши стич ка пар ти ја  (1) ◦

Фа ши стич ка др жа ва  (1) ◦

Во ђа – „Ду че“(Бе ни то Му со ли ни) (1) ◦
Фа ши зам у Шпа ни ји  (2) ◦

Шпан ски гра ђан ски рат (1936–1939 ), (Фран ци ско Фран ко)  ◦
(2)

Фа ши зам у Ју го сла ви ји  (1) ◦

Уста шки по крет (Ан те Па ве лић) (1) ◦

ВМРО (Ван чо Ми хај лов)  (3) ◦

„Збор“ (Ди ми три је Љо тић)  (3) ◦
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На ци зам  (1) ◦
На ци зам у Не мач кој  (1) ◦

На ци о нал со ци ја ли зам  (2) ◦
Ан ти се ми ти зам  (1) ◦
То та ли та ри зам  (3) ◦
Хо ло ка уст (1) ◦
На ци стич ка пар ти ја  (1) ◦
На ци стич ка др жа ва  (1) ◦
Кан це лар  (2) ◦
Фи рер (Адолф Хи тлер)  (1) ◦

Ми ли та ри зам  (1) ◦
Ми ли та ри зам у Ја па ну  (3) ◦

Ко му ни зам   (1)  ◦
 Ко му ни зам у СССР-у  (1) ◦

Ре во лу ци о нар на власт (Со вје ти...)  (2) ◦
Култ лич но сти (Ста љин) (1) ◦
Ста љи ни зам (2) ◦
Ко му ни стич ка пар ти ја (1) ◦
Ко му ни стич ка др жа ва  (1) ◦

Ко му ни зам у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји (1) - КПЈ (1) ◦
Ју го сло вен ство  (1) ◦

Ком про ми сно ју го сло вен ство  (3) ◦
Ин те грал но ју го сло вен ство  (3) ◦

ПО ЛИ ТИ КА
По ли тич ки си стем  (1) ◦

По ли тич ка ор га ни за ци ја  (1) ◦
Ви ше пар тиј ски си стем у Ју го сла ви ји  (1) ◦

Пар ти је (по ли тич ке стран ке)  (1) ◦

По ли тич ки про грам  (3) ◦

Ста тут  (3) ◦
На род на ра ди кал на стран ка (1881)  (2) ◦
Ју го сло вен ска де мо крат ска стран ка (1919)  (2) ◦
Хр ват ска ре пу бли кан ска се љач ка стран ка; од 1925.  ◦
Хр ват ска се љач ка стран ка (ХСС)  (2)
Сло вен ска људ ска стран ка (СЛС)  (2) ◦

Ју го сло вен ска му сли ман ска за јед ни ца  ◦ (ЈМО)  (2)

Ју го сло вен ска ра ди кал на за јед ни ца (ЈРЗ)  (2) ◦
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Јед но пар тиј ски си стем (1945–1990)  (2) ◦

КПЈ/СКЈ ◦

СКОЈ ◦

Ви ше пар тиј ски си стем у Ср би ји  (2) ◦

СПС ◦

СПО ◦

ДС ◦

ДСС ◦

СРС ◦

Г 17 плус ◦

По ли тич ке (ма сов не) ор га ни за ци је  (2) ◦

Ху ма ни тар не ор га ни за ци је  (2) ◦

Тај на ор га ни за ци ја  (2) ◦

Те ро ри зам  (1) ◦

Атен тат  (1) ◦

Атен тат у На род ној скуп шти ни 1928. (уби јен Стје пан Ра дић а на- ◦
кон то га за ве де на Ше сто ја ну ар ска дик та ту ра) (2)

Мар сеј ски атен тат 1934. (уби јен краљ  Алек сан дар и Луј Бар ту)   ◦
(1)

Атен тат на Џо на Ке не ди ја (1963)  (2) ◦

Атен тат на Зо ра на Ђин ђи ћа (2002)  (1) ◦

11.сеп тем бар, на пад на САД  (2) ◦

Де мон стра ци је  (2) ◦

Сту дент ске де мон стра ци је 1968.  (2)            ◦

Де мон стра ци је на Ко со ву (1968, 1981...)  (2) ◦

Сту дент ске де мон стра ци је и гра ђан ски от пор 90-тих го ди на 20.  ◦
ве ка  (2)

РЕ ВО ЛУ ЦИ ЈА

Ок то бар ска ре во лу ци ја, 1917.  (1) ◦

Бољ ше ви ци ◦

Вла ди мир Иљич Ле њин ◦

Ко мин тер на (Ко му ни стич ка ин тер на ци о на ла) 1919-1943.  (1) ◦

Ју го сло вен ска ре во лу ци ја, 1945.  (1) ◦

Јо сип Броз Ти то  (1) ◦
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РАТ

Свет ски рат  (1) ◦

Пр ви свет ски рат (1914–1918) (узрок, по вод, по сле ди це)  (1) ◦

Дру ги свет ски рат (1939–1945)  (1) ◦

Рат ни са ве зи (ко а ли ци је)  (1) ◦

Ан тан та  ◦

Цен трал не си ле ◦

Ан ти фа ши стич ка ко а ли ци ја  (1) ◦

Трој ни пакт (Си ле осо ви не)  (1)  ◦

 Ин те ре сне сфе ре (узро ци)  (2)  ◦

 По че так ра та (по вод)  (1) ◦

Са ра јев ски атен тат, 28. 6.1914.  (1) ◦

На пад на Пољ ску, 1. 9.1939.  (1) ◦

 Фронт  (1) ◦

Ис точ ни фронт (1916–1917)  (1) ◦

Се па рат ни мир са Ру си јом, 1917. (Ру си ја исту па из ра та)  (3) ◦

Ис точ ни фронт (1941–1945)  (1) ◦

План „Бар ба ро са“, на пад на СССР, 22.6.1941.  (3) ◦

Ста љин град ска бит ка (1942–1943)  (3) ◦

Бит ка за Бер лин, мај 1945.  (3) ◦

За пад ни фронт (1914–1918)  (1) ◦

Ула зак САД у рат 1917. ◦   (2) 
Рат у Евро пи (1939–1945)  (1) ◦

Ка пи ту ла ци ја Фран цу ске, јун 1940.  (2) ◦

Бит ка за Бри та ни ју (1941–1944)  (2) ◦

Опе ра ци ја „Овер лорд“, јун 1944.  (2) (отва ра ње  ◦
дру гог фрон та у Евро пи)

Ита ли јан ски фронт (ра ти ште) (1915–1918)  (1) ◦

Се вер но а фрич ко ра ти ште (1940–1943)  (1) ◦

Бит ка код Ел Алај ме на  (2) ◦

Ге не рал Ер вин Ро мел  (3) ◦

Ин ва зи ја на Си ци ли ју, 1943.  (2) ◦

Рат на Да ле ком ис то ку (1941–1945)  (1) ◦

На пад на Перл Хар бур, 1941.  (2) ◦

Атом ска бом ба (Хи ро ши ма, 6. 8. 1945. и На га са ки  ◦
9.8.1945) (1)



59

Бал кан ски фронт (1914–1918)  (1) ◦
Цер ска бит ка, 1914. ◦
Ко лу бар ска бит ка, 1914. ◦
По вла че ње пре ко Ал ба ни је, 1915. ◦
Со лун ски фронт (1916–1918) ◦

Ју го сло вен ско ра ти ште (1941–1945)  (1) ◦
(25-27. март 1941 (од ба ци ва ње Трој ног пак та) ◦
Април ски рат, 6-18. 4. 1941. ◦
Де бе ла ци ја (по де ла) Ју го сла ви је, 1941. ◦
Не за ви сна др жа ва Хр ват ска (1941–1945) ◦
Осло бо ђе ње зе мље (1944–1945) ◦

Вој ни пла но ви и опе ра ци је  (1) ◦
План 25 (На пад и вој но раз би ја ње Ју го сла ви је,  ◦
1941)  (2) 
Вајс I и II (1942–43)  (2) ◦
Шварц I и II (1943)  (2) ◦
Бе о град ска опе ра ци ја (1944)  (2)  ◦

За се да ња  (1) ◦
Пр во и Дру го за се да ње АВ НОЈ-а  (1942–43)  (1) ◦

Пре го во ри (1) ◦
Ста љин – Ти то, 1944.  (3) ◦
Чер чил – Ти то, 1944.  (3) ◦
Ти то – Шу ба шић (Вис и Бе о град), 1944.  (2) ◦

Вој не фор ма ци је  (1) ◦
Ко ла бо ра ци о ни стич ке ◦

Уста шке фор ма ци је ◦
Ан ти фа ши стич ке ◦

Ју го сло вен ска вој ска у отаџ би ни  (Дра го љуб  ◦
Ми ха и ло вић)
На род но о сло бо ди лач ка вој ска (Ј. Б.Ти то) ◦

По ли тич ка те ла  (1) ◦
АВ НОЈ  (1) ◦
НКОЈ  (2) ◦

Те рор (зло чин) (1914–1918. и 1941–1945)  (1) ◦
Ма са кр  (2) ◦
За ро бље нич ки ло гор  (1) ◦

Епи де ми ја ◦
Рат на ште та ◦
Кон фе рен ци ја ми ра у Па ри зу (Вер сај) (1919–1920)  (1) ◦
Ка пи ту ла ци ја (1) ◦

Дан по бе де про тив фа ши зма 9. мај 1945. (да нас Дан  ◦
Евро пе)  (1)
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Хлад ни рат (1945, 1948–1989)  (1) ◦

Бло ков ска по де ла све та ◦

Вој ни пак то ви ◦

НА ТО пакт, 1949. ◦

Вар шав ски уго вор, 1955. ◦

Тр ка у на о ру жа њу  (2) ◦

Де ко ло ни за ци ја  (2) ◦

Кри зна жа ри шта,  (1) ◦

По де ла Не мач ке, 1945.  (2) ◦

Бер лин ски зид (1961–1989) (2) ◦

Су коб са Ин фор мби ро ом  (1948-1956)  (1) ◦

Ви јет нам ски рат (1961–1975)  (3) ◦

Пад Бер лин ског зи да и ује ди ње ње Не мач ке, 1989.  (2) ◦

Рас пад СССР-а и де мо крат ске про ме не у Евро пи  (2) ◦

Не свр ста ност (По ли ти ка не свр ста но сти)  (1) ◦

ан ти ко ло ни ја ли зам  (3) ◦

мир у све ту  (3) ◦

по ли ти ка ак тив не ми ро љу би ве ко ег зи стен ци је (3)   ◦

раз о ру жа ње  (3) ◦

Осва ја ње ко смо са  (1) ◦

Рат про тив те ро ра (ору жа ни су ко би ко ји су из би ли у пе ри о ду по сле па да Бер лин- ◦
ског зи да – Ав га ни стан, Ирак, Ал ка и да...)  (3)

Рат у Ју го сла ви ји (1991–1995)  (1)  ◦

Раз би ја ње и рас пад Ју го сла ви је ◦

Рат у Сло ве ни ји ◦

Рат у Хр ват ској ◦

Рат у Бо сни и Хер це го ви ни ◦

Су ко би на Ко со ву и Ме то хи ји и НА ТО ин тер вен ци ја 1999.  (1)  ◦

При мир је  (1) ◦

Ге но цид   ◦

Си сте мат ско и план ско ис тре бље ње ста нов ни штва (дру га ра са, ве ра,  ◦
ет нич ка гру па )  (1)

Кул тур ни ге но цид  (1) ◦

Кон цен тра ци о ни ло гор  (1) ◦
Мај да нек, Тре блин ка, Мат ха у зен, Да хау, Ја се но вац,  ◦
Аушвиц, Ста ра и Но ва Гра ди шка, Ста ро Сај ми ште, Ја стре-
бар ско, Ба њи цa  (2)

Хо ло ка уст  (1) ◦
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МИР

Ми ров на кон фе рен ци ја,  (1) ◦

Кон фе рен ци ја ми ра у Па ри зу (1919–1920)  (2) ◦

Ми ров ни уго во ри  (1) ◦

Вер сај ски ми ров ни уго вор (са Не мач ком), 1919.  (2) ◦

Ко лек тив на без бед ност  (1) ◦

Дру штво на ро да, 1919.  (1) ◦

Ор га ни за ци ја ује ди ње них на ци ја, 1945. (1) ◦

Са вет без бед но сти  (2) ◦

УНЕ СКО  (2) ◦

УНИ ЦЕФ  (2) ◦

Но ви по ре дак (тзв. Вер сај ски си стем) (1919–1935)  (1) ◦

Ан шлус (при па ја ње Аустри је Не мач кој), 1938. ◦

Спо ра зум ◦

Мин хен ски спо ра зум, 1938. ◦

Оку па ци ја ◦

Оку па ци ја Ср би је (1915–1918) ◦

Оку па ци ја Ју го сла ви је (1941–1945)  ◦

„Крим ски си стем“ (Јал та) (1945–1989) (2) ◦

Ин те ре сне сфе ре  (2) ◦

Но ви свет ски по ре дак, 1989.  (1) ◦

Крај Хлад ног ра та ◦

Пад Бер лин ског зи да  (2) ◦

Де мо крат ске про ме не у Ис точ ној Евро пи  (2) ◦

Ује ди ње на Евро па  (2) ◦

Уго вор у Ма стрих ту,1992.  (3) ◦

Рас пад СССР-а  (2) ◦

Рас пад Ју го сла ви је и  рат  (1) ◦

Деј тон ска ми ров на кон фе рен ци ја  (3) ◦

Суд за рат не зло чи не у Ха гу  (3) ◦

Рат про тив те ро ра  (1) ◦
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СЕ О БЕ/ МИ ГРА ЦИ ЈЕ

Еми гра ци је  (1) ◦

еми гран ти ◦

Из бе гли штво и из бе гли це  (1)  ◦

Ко ло ни за ци ја  (1) ◦

НА УЧ НА И ТЕХ НО ЛО ШКА ОТ КРИ ЋА 

Те о ри ја ре ла ти ви те та (Ал берт Ајн штајн)  (2) ◦

Пе ни ци лин (1928. Алек сан дар Фле минг)  (2) ◦

Ге не ти ка (ген)  (3) ◦

Ге нет ски ин же ње ринг  (3) ◦

Ана лог ни  ком пју тер  (3) ◦

Ин фор ма тич ка ре во лу ци ја  (1) ◦

КУЛ ТУ РА И КУЛ ТУР НО НА СЛЕ ЂЕ

Умет ност  (1) ◦

Књи жев ност  (1) ◦

Ар хи тек ту ра  (1) ◦

Сли кар ство  (1) ◦

Ва јар ство  (1) ◦

Филм  (1) ◦

Му зи ка  (1) ◦

Ме ди ји  (1)  ◦

ПРО СВЕ ТА

Обра зо ва ње  (1) ◦

Вас пи та ње  (1) ◦

Школ ски си стем  (1) ◦

ЛИЧ НО СТИ

По ли ти ка

Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић  (1) ◦

Дра гу тин Ди ми три је вић-Апис  (2) ◦

Двајт Ај зен ха у ер  (3) ◦

Луј Бар ту  (3) ◦

Ле о нид Бре жњев  (2) ◦

Ву дро Вил сон  (1) ◦

Ма хат ма Ган ди  (1) ◦

Шарл де Гол  (2) ◦



63

Љу ба Да ви до вић  (2) ◦

Ге ор ги Ди ми тров  (3) ◦

Ге ор ги Кон стан ти но вич Жу ков  (3) ◦

Бо го љуб Јев тић  (3) ◦

Па вле Ка ра ђор ђе вић  (1) ◦

Вид кун Кви слинг  (2) ◦

Џон Ке не ди  (2) ◦

Жорж Кле ман со  (3) ◦

Ан тон Ко ро шец  (2) ◦

Вла ди мир Иљич Ле њин  (1) ◦

Ди ми три је Љо тић  (2) ◦

Мао Це дунг  (1) ◦

Си ма Мар ко вић  (3) ◦

Влат ко Ма чек  (1) ◦

Ко ста Ми ло ва но вић- Пе ћа нац  (3) ◦

Дра го љуб Дра жа Ми ха и ло вић  (1) ◦

Жи во јин Ми шић  (1) ◦

Бе ни то Му со ли ни  (1) ◦

Га мел Аб дел На сер  (2) ◦

Ми лан Не дић  (1) ◦

Џа ва хар лар Не хру  (2) ◦

Мар ко Ни ке зић  (3) ◦

Ни ко ла Па шић  (1) ◦

Сто јан Про тић  (2) ◦

Ко ча По по вић  (3) ◦

Пе ко Дап че вић  (3) ◦

Фи лип Пе тен  (3) ◦

Пе тар I Ка ра ђор ђе вић  (1) ◦

Пе тар II Ка ра ђор ђе вић  (2) ◦

Реј мунд По ен ка ре  (2) ◦

Оскар фон По ћо рек  (2) ◦

Ав густ фон Ме кен зен  (2) ◦

Га ври ло Прин цип  (1) ◦

Ра до мир Пут ник  (1) ◦

Стје пан Ра дић  (1) ◦

Па вле Ра дић  (3) ◦
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Ђу ро Ба са ри чек  (3) ◦

Пу ни ша Ра чић  (3) ◦

Алек сан дар Ран ко вић  (2) ◦

Ми ло ван Ђи лас  (2) ◦

Јо а ким фон Ри бен троп  (1) ◦

Мо ло тов  (1) ◦

Ер вин Ро мел  (2) ◦

Фран клин Де ла но Ру звелт  (1) ◦

Ду шан Си мо вић  (1) ◦

Бо ри во је Мир ко вић  (2) ◦

Мех мед Спа хо  (3) ◦

Јо сиф Ви са ри о но вич Ста љин  (1) ◦

Сте па Сте па но вић  (1) ◦

Ми лан Сто ја ди но вић  (1) ◦

Фра но Су пи ло  (1) ◦

Едвард Кар дељ  (1) ◦

Јо сип Броз Ти то  (1) ◦

Ја ша То мић  (2) ◦

Лав Троц ки  (2) ◦

Ха ри Тру ман  (2) ◦

Ан те Трум бић  (2) ◦

Ди ми три је Ту цо вић  (2) ◦

До бри ца Ћо сић  (2) ◦

Фран ци ско Фран ко  (3) ◦

Франц Јо зеф  (1) ◦

Франц Фер ди нанд  (3) ◦

Франш Де пе ре  (3) ◦

Адолф Хи тлер  (1) ◦

Фи дел Ка стро  (3) ◦

Че Ге ва ра  (3) ◦

Хајн рих Хи млер  (3) ◦

Јо зеф Ге белс  (3) ◦

Ни ки та Хру шчов  (2) ◦

Дра ги ша Цвет ко вић  (2) ◦

Фра њо Туђ ман  (1) ◦

Сло бо дан Ми ло ше вић  (1) ◦
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Али ја Изет бе го вић  (1) ◦

Вин стон Чер чил  (1) ◦

Не вил Чем бр лен  (2) ◦

Зо ран Ђин ђић  (1) ◦

Во ји слав Ко шту ни ца  (1) ◦

Бо рис Та дић  (1) ◦

Ибра хим Ру го ва  (2) ◦

Бо рис Јељ цин  (2) ◦

Ми ха ил Гор ба чов  (2) ◦

Бил Клин тон  (2) ◦

Џорџ Буш  (2) ◦

Вла ди мир Пу тин  (1) ◦

Кул ту ра и на у ка

Бер толд Брехт  (3) ◦

То мас Ман  (2) ◦

Мар сел Пруст  (3) ◦

Вир џи ни ја Вулф  (3) ◦

Сал ва дор Да ли  (3) ◦

Јо ван Ду чић ◦   (1)

То мас Еди сон  ( 1) ◦

Ал берт Ајн штајн  (1) ◦

Ми ха и ло Пе тро вић Алас  (1) ◦

Иво Ан дрић  (1) ◦

Нил Армстронг  (3) ◦

Сер геј Је се њин  (3) ◦

Па ја Јо ва но вић  (3) ◦

Сло бо дан Јо ва но вић  (1) ◦

Франц Каф ка  (3) ◦

Ма ри ја Ки ри  (3) ◦

Ми ро слав Кр ле жа  (3) ◦

Де сан ка Мак си мо вић  (1) ◦

Ми лу тин Ми лан ко вић  (1) ◦

Сто јан Но ва ко вић  (1) ◦

Бра ни слав Ну шић  (1) ◦

Жи во јин Пе рић  (3) ◦

Бра ни слав Пе тро ни је вић  (3) ◦
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Па бло Пи ка со  (3) ◦

Урош Пре дић  (3) ◦

Ми ха и ло Пу пин  (2) ◦

Ар чи балд Рајс  (2) ◦

Ми лан Ра кић  (2) ◦

Раст ко Пе тро вић (3) ◦

На де жда Пе тро вић  (2) ◦

Мар ко Ри стић  (3) ◦

Иси до ра Се ку лић  (1) ◦

Ксе ни ја Ана ста си је вић  (2) ◦

Ми лун ка Са вић  (2) ◦

Јо ван Скер лић  (2) ◦

Ми лош Цр њан ски  (1) ◦

Ра бин дра нат Та гор  (3) ◦

Ни ко ла Те сла  (1) ◦

Бран ко Ћо пић (3) ◦

Бо ри слав Пе кић  (3) ◦

Сиг мунд Фројд  (2) ◦

Тин Ује вић  (3) ◦

Ми ле ва Ајн штајн  (3) ◦

Јо ван Цви јић  (2) ◦

Ште фан Цвајг  (3) ◦

Алек са Шан тић  (1) ◦

Ми ха ил Шо ло хов  (3) ◦



ПРИЛОЗИ
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Доц. др Ар сен Ђу ро вић
Фи ло зоф ски фа кул тет
Бе о град

УЧЕ НИЧ КА ЕВА ЛУ А ЦИ ЈА НА СТА ВЕ ИСТО РИ ЈЕ 
У ОСНОВ НОЈ ШКО ЛИ

1. Пе ри од об у хва ћен ис тра жи ва њем : 2000–2007.
Број шко ла – 62

Број уче ни ка – 1204

Уче ни ци 8. раз ре да

Са рад ни ци у ис тра жи ва њу: сту ден ти че твр те го ди не Фи ло зоф ског фа кул те та 

Оде ље ње за исто ри ју

Ме сто пред ме та исто ри је пре ма уче нич ком ран ги ра њу

Пр ва ис тра жи ва ња по пу лар но сти пред ме та Исто ри је у Евро пи оба вље на су по чет ком  •
20. ве ка:

 Исто ри ја је ран ги ра на на дру гом ме сту по сле  ма тер њег је зи ка −
 У Ср би ји су пр ва ис тра жи ва ња оба вље на на ма лом узор ку у Вој во ди ни по чет ком 90- •
их го ди на 20. ве ка:

 Исто ри ја је ран ги ра на на прет по след њем ме сту (Би о ло ги ја је би ла на по след- −
њем ме сту).

6

5
4
3
2

1

13

12

11

10

9

8
7

Физичка
култура

ОТО

Биологија
Српски језик

Ликовна култура
ИСТОРИЈА

Математика
Енглески језик
Географија
Хемија

Музичка култура

Други страни језик

Физика
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Извођење наставе

кабинет
28%

учионица
72%

кабинет
учионица

 

Вредновање уџбеника

позитивно
58%

негативно
42% позитивно

негативно

 Позитивне  к арактеристи ке: •

Велики бр ој илу ст рац ија

К арте

Негативн е  ка рак теристик е:  •

 Не занимљиво и п ре опширно гр ад ив о

Вел ик и бро ј подата ка 

Пр ев ише тема из политичке историје
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Вредновање уџбеника

позитивно
72%

негативно
28%

позитивно
негативно

 

Вредновање уџбеника

64%
58%

28%

0%

10%

20%

30%
40%

50%

60%

70%

П
ро

це
на
т 
не
га
ти
вн

их
 о
це

на
 

уџ
б
ен
ик
а

Series1 64% 58% 28%

1991 година 2001 година 2007 година

Позитив не  карактерис тике : •

Велик и б рој илустр ација

Подсетник на  к рају сва ке  ле кције

П од ац и о ли чн остима

Г рафикони, табеле, карте, в ре ме плов
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М. Радоје вић, Љ. Димић Приче из 20. в ек а

Радна свеска 

позитивно
76%

негативно
24%

позитивно
негативно

Позитив не к ар актеристике: •

 Илустрације  

Фотограф иј е

Т абеле

З ани мљ ив и т екстови 

 Нег ативн е ка ракте ристик не •
Недостају поједине теме

Обиман текст

Коришћење интернета у настави историје

да
31%

не
69%

да
не
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Посета архиву

сам.
3%

са школ.
1%

никада
96%

сам.
са школ.
никада

Посета музеју

сам.
15%

са школ.
77%

никада
8%

сам.
са школ.
никада

Посета библиотекама

сам.
24%

са школ.
70%

никада
6%

сам.
са школ.
никада
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Коришћење филма у настави

не
15%

не
85%

не
не

Израда семинарског рада

да
26%

не
74%

да
не

Избор студија -историја

да
24%

не
76%

да
не

да

да
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Ученичко вредновање наставника

одличан
73%

врло добар
23%

добар
3%

довољан
1%

одличан
врло добар
добар
довољан

 
Имена  истори чара:  •
Херодо т, Тук ид ид, име на аут ор а уџбеника 

Имена вла дара: •
С те фан  Немањ а, цар Д ушан, к нез Лаз ар, Кар ађорђе, де спот Ст ефан, Тито , Ђинђић , 

Тадић
Назив школе 
Пример : Деспот Стефан

УЧЕНИК

УНИВЕРЗИТЕТ

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊ
Е

ОБРАЗОВАЊ
А И ВАСПИТАЊ

А

ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

ПОРОДИЦА

КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ
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Мр Дра ги ца Ко ља нин
Фи ло зоф ски фа кул тет
Но ви Сад

ИСТО РИ ЈА КАО НА УЧ НА ДИ СЦИ ПЛИ НА И 
ШКОЛ СКИ ПРЕД МЕТ

Исто ри ја се нај че шће схва та ви ше знач но, као про шлост у ра зним сво јим ви до ви ма, 
као књи га или уџ бе ник, као школ ски пред мет, као на уч на ди сци пли на, као стру ка ко ја се 
сту ди ра на фа кул те ти ма и омо гу ћа ва ба вље ње исто ри јом као на у ком или као на став ним 
пред ме том. 

Про шлост пред ста вља пер ма нент ну ди мен зи ју људ ске све сти, ком по нен ту ин сти ту-
ци ја, вред но сти и дру гих обра за ца људ ског дру штва. За исто ри ча ре је про блем не са мо да 
утвр де што ве ћи кван тум чи ње ни ца о да љој и бли жој про шло сти, не го и да ана ли зу ју при ро-
ду „сми сла про шло сти“ у дру штву и да уђу у траг ње ним про ме на ма и тран сфор ма ци ја ма.

Сми сао про шло сти као лич ног и ко лек тив ног кон ти ну и те та ис ку ства остао је ва жан 
чак и код оних ко ји су нај вер ни ји ино ва ци ји и ве ро ва њу да је но ви на исто што и по бољ ша-
ње. О то ме све до чи уни вер зал но укљу чи ва ње „исто ри је“ у про грам сва ког мо дер ног обра-
зов ног си сте ма. 

Љу ди су за ин те ре со ва ни за про шлост на раз ли чи те на чи не (ан ти кви те ти, ге не а о ло-
шка ис тра жи ва ња, тра га ња за пре ци ма, да ва ње име на по чла но ви ма по ро ди це), све то да је 
лич ну по ве за ност за про шлост, од но сно за исто ри ју. Исто ри ја је не рас ки ди во по ве за на са 
пи та њем лич ног и ко лек тив ног иден ти те та, као и са иден ти фи ко ва њем про сто ра на ко јем 
чо век жи ви.

Исто ри ја се ко ри сти и у са свим праг ма тич не свр хе, као из вор узо ра у по ли тич ком 
обра зо ва њу, као на чин да се раз у ме ју да на шњи дру штве ни су ко би. Тра жи се об ја шње ње и 
по ста вља се пи та ње од го вор но сти за не што што се де си ло. Ка ко се ар гу мен та ци ја за до ка-
зи ва ње са вре ме них по ли тич ких спо ро ва, др жав них и на ци о нал них аспи ра ци ја че сто тра жи 
и на ла зи у про шло сти, исто ри ја има и фак тич ки прав ни зна чај. 

Ве за из ме ђу уз ра ста и за ни ма ња за уче ње исто ри је, као и спо соб ност за раз у ме-
ва ње по твр ђе на је и ег закт ним ис тра жи ва њи ма. Ис пи ти ва ња исто риј ске све сти у пе ри о ду 
1994–1995. код 32 000 мла дих ста ро сти 14-15 го ди на у 24 зе мље Евро пе, у Изра е лу и Па-
ле сти ни по ка за ла су да по сто ји ма ње-ви ше по зи ти ван став пре ма исто ри ји. Ве ћи на се ни је 
сла га ла са ис ка зом исто ри ја је школ ски пред мет и – ни шта ви ше. Још ве ћи део ан ке ти-
ра них од ба цио је ис каз исто ри ја је не што мр тво и за вр ше но, одво је но од мог са да шњег 
жи во та. Нај ве ће за ни ма ње ис пи та ни ци су по ка за ли за соп стве ну зе мљу, убе дљи во пре 
исто ри је Евро пе, све та, ло кал ног дру штва и ре ги је. Ме ђу те ма ма, исто ри ја соп стве не по ро-
ди це би ла je на вр ху. Сле де сме ли по ду хва ти, ве ли ка от кри ћа и ути цај де ло ва ња љу ди на 
сво ју око ли ну. На са мом за че љу ли сте би ли су исто ри ја ра то ва, дик та ту ре и вла да ри, али и 
исто ри ја обич них љу ди и да ле ких стра них кул ту ра. За кљу чак ко ји се мо же из ве сти из ово га 
је сте да уче ни ци и на став ни ци тре ба да рас пра вља ју о то ме шта је ва жно зна ти и за што је 
то зна ње зна чај но у да на шње вре ме. 

Због све га на ве де ног, нео спор но је да исто ри ја жи ви, као и да је она си ла ко ја ути че 
на раз ли чи те на чи не на чо ве ко ву сва ко дне ви цу. Да за кљу чи мо: про шлост ни је за ни мљи ва 
са мо са „исто риј ске“ тач ке гле ди шта јер исто ри ја жи ви у са да шњо сти.
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Ко ли ко год про шлост оп те ре ћи ва ла, зна ње о оном што се де си ло, свест о по себ но сти 
чо ве ко ве исто ри је је пут за спо зна ју у пра вом сми слу. Дру штве на ко ри сност исто ри је огле да се 
у то ме  што да је увид у оно што је ста бил но, као и у оно што се ме ња. Од го во ре на ова пи та ња 
да је исто ри ја као на уч на ди сци пли на.

I Исто ри ја као на уч на ди сци пли на
Је дан од основ них за да та ка исто ри је као на уч не ди сци пли не је да пру жи ре зул та те 

ко ји су зна чај ни за љу де и дру штво ка кви су они да нас. Овај за да так про ис ти че из са ме при-
ро де исто ри је као де ла ху ма ни стич ких на у ка са ко ји ма је не рас ки ди во по ве за на.

Од свог за сни ва ња као на у ке, исто ри ју од ли ку ју тра га ње за исти ном и схва та ње 
исто ри је као објек тив но сти. Ово тре ба има ти на уму јер су исто ри ча ри де ца свог вре ме на и 
ни су увек иму ни на ван на уч не мо ти ве.

И по ред то га, исто ри ја као на у ка у нај стро жем сми слу усме ра ва се ка са зна њу ко је је 
је ди ни пра ви мо тив за ба вље ње исто ри јом. Утвр ђи ва ње исто риј ске (на уч не) исти не по сти-
же се објек тив ним про у ча ва њем, објек тив ним са оп шта ва њем ре зул та та и објек тив ним пи-
са њем исто ри је што све под ра зу ме ва да се прет ход но от кри ју, уоб ли че и са оп ште зна ња. 

Исто ри ја као на у ка има две стра не: јед на је кри тич ка, ис тра жи вач ка и ана ли тич ка, а 
дру га је кон струк тив на, из гра ђу ју ћа, при че му исто ри чар мо ра да се осло ни на оба при сту-
па. 

Хте ње за исти ном је услов за гра ђе ње зна ња, ко је је, су штин ски, је дан бес ко на чан 
про цес због чо ве ку свој стве не осо би не да стал но по ста вља но ва пи та ња и те жи но вим са-
зна њи ма. То је омо гу ће но стал ним уса вр ша ва њем на уч ног ме то да ко ји, као и у сва кој дру гој 
на у ци, има сво је спе ци фич но сти.

Не по сре дан до дир са про у ча ва ним по ја ва ма про шло сти исто ри чар на ла зи у исто-
риј ским из во ри ма. По мо ћу њих он оства ру је увид у про у ча ва но и из њих из два ја чи ње ни це, 
у њи ма на ла зи ем пи риј ску осно ву. Зна чај исто риј ских из во ра је ви ше струк јер по ве зу ју исто-
риј ско до ба у ко ме се про у ча ва са до бом ко је је пред мет про у ча ва ња, по ве зу ју исто риј ску 
на у ку (исто ри ча ра) и исто риј ску про бле ма ти ку ко ја је као те ма да те об ра де из дво је на из 
од ре ђе не ствар но сти ко ја ви ше не по сто ји. Из во ри омо гу ћу ју да се за до во љи ме то до ло шки 
зах тев за по сти за њем ег закт но сти. 

Ка да раз ма тра мо пи та ње исто риј ских из во ра тре ба да има мо на уму њи хо ву број-
ност, рас про стра ње ност и до ступ ност. Је дан од им пе ра ти ва је стал но тра га ње за но вим 
исто риј ским из во ри ма, ка ко за но вим вр ста ма из во ра, та ко и за но вим по је ди нач ним из во-
ри ма. То је ста лан про цес ко јим се упот пу њу ју ре зул та ти исто риј ског ис тра жи ва ња. 

Као што су ре зул та ти исто риј ске на у ке од ве ли ке ко ри сти дру гим на у ка ма, та ко и 
дру ге, пре све га ху ма ни стич ке на у ке, има ју ути цај на исто ри ју ко ја ко ри сти њи хо ва до стиг-
ну ћа, све че шће и ме то де.

Пред исто ри ча рем је стал ни зах тев за оце ном вред но сти из во ра у че му пре суд ну 
уло гу има ју ње го ва струч на об у че ност, ис ку ство, обра зо ва ност и лич на кул ту ра. Ово је пре-
су дан ко рак у по сти за њу на уч но сти та ко да на исто ри ча ра мо же мо гле да ти као на прет по-
став ку са зна ња. Оно што је осо бе но за при ступ исто ри ча ра је сте ко ри шће ње вре ме на и 
про сто ра јер је на че ло об ја шње ња сме шта ње до га ђа ја у од ре ђе ном вре ме ну и про сто ру. 
Сме шта ње у вре ме ну је бит но јер се хро но ло ги ја од но си на ка у за ли тет, бу ду ћи да је низ до-
га ђа ја у вре ме ну услов узроч не по ве за но сти.

По след њих де це ни ја две де се тог ве ка до шло је до про бо ја те о риј ског ми шље ња ко је 
је до не ло но ву мо гућ ност струк ту ри са ња исто риј ског из ла га ња. Њи ме се по ти ску је не до вољ-
но ду бо ко опи си ва ње сли ке по мо ћу при по ве да ња исто ри је, а уве ћа ва моћ ап стра хо ва ња и 
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ло гич ког за кљу чи ва ња. Исто вре ме но, усло жи ла су се сва глав на под руч ја исто риј ског (по ли-
тич ко, кул тур но, при вред но, со ци јал но) но вим ве ли ким те мат ским про сто ри ма. Те ме сва ко-
днев ног жи во та, исто ри ја обич ног чо ве ка, по ја ве ду гог тра ја ња, пра ће ње па ра лел них исто ри-
ја, исто ри ја же на, мар ги на ли зо ва них гру па и дру ге, по след њих де це ни ја по ста ле су вр ло чест 
ис тра жи вач ки за да так. Од ско ра, оне су то по ста ле и у на шој исто ри о гра фи ји. 

Исто ри чар увек тре ба да има на уму да ис тра жи вач ка су шти на на уч но сти чи ни сва-
ко са зна ње не до вр ше ним због че га ре зул тат исто ри ча ра иза зи ва но во ис тра жи ва ње ко је 
је по нов но тра га ње за но вим от кри ћи ма. До стиг ну то зна ње је са мо по у зда на осно ва ко ја 
се мо же да ље до пу ња ва ти и ко ја упу ћу је на ства ра ње но вих зна ња. Дру гим ре чи ма, бит но 
свој ство исто риј ске на у ке је отво ре ност ка но вим са зна њи ма. Уоби ча је но је да се од но вих 
ге не ра ци ја исто ри ча ра оче ку ју но ве ин тер пре та ци је про шло сти, по ста вља ње но вих пи та-
ња, ре ин тер пре та ци ја по сто је ћих из во ра и тра га ње за но вим.  

II Исто ри ја као школ ски пред мет
Те мат ска под руч ја исто риј ске на у ке су и на ста ва исто ри је и ме то ди ка на ста ве исто-

ри је. Ов де ће углав ном би ти ре чи о исто ри ји као школ ском пред ме ту.

Због ва жно сти исто ри је мо ра мо би ти за ин те ре со ва ни не са мо за „про из во де“ ове 
на у ке, од но сно за зна ња о исто ри ји, и за то ка ко се исто ри ја ства ра, од но сно за исто риј ски 
ме тод. Мо ра мо зна ти ка ко се ти про из во ди рас по де љу ју и ко ри сте, ка ко се исто ри ја ко ри сти 
у дру штву. По след ња ка ри ка у исто риј ском на уч ном про це су је пре но ше ње ре зул та та при 
че му је шко ла њи хов нај ве ћи и нај ва жни ји „по тро шач“.

Ше мат ски при каз од но са исто ри је као на у ке и као школ ског пред ме та

ПРОШЛОСТПРОШЛОСТ
ИСТОРИЈСКИИСТОРИЈСКИ

ИЗВОРИИЗВОРИ ИСТОРИЧАРИСТОРИЧАР

ИСТОРИЈА КАО НАУКА

НАУЧНА ИСТОРИОГРАФИЈА

КАТЕДРА
ЗА

ИСТОРИЈУ

MЕТОДИКА

УЏБЕНИК
НАСТАВНИК

ШКОЛА
ИСТОРИЈА КАО

ШКОЛСКИ ПРЕДМЕТ
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Кад а размат рамо и ст орију  као школски п ре дмет м орамо  има ти на ум у следећ е  битне  
е ле менте  у з које се везу ју одре ђе на  питања :

   − ЦИЉ: Заш то  пред авати ис тори ју  и шта ж ел имо тиме да   пос тигнемо ?

   − САДРЖАЈ:  Шта обух вата историја к ао школс ки  предмет  и шта је  и збор и стори-
јских  зн ањ а?

  − МЕ ТОД Е: Како  ћемо пр едават и и сториј ска  зн ања д а  бисмо пост иг ли пост-
ављене  циљеве? 

  − УЧЕНИЦ И И  Њ ИХОВ УЗ РА СТ: Как ве су спо со бност и  уч ен ик а и какво  је њих-
ов о инте ресов ањ е  за учењ е  истор иј е?  К оји с ад рж аји и  ме тоде одговарају од ре-
ђеном  узрасту ?

Сх ватање ул ог е исто ри је  као школског  пр ед мета  пролазило је кр оз  р азличите фа зе 
и уск о ј е повез ан о  са основ ни м истори јс ки м токов им а. Историја је  в ек овима  с хвата на  к ао 
део  в аспит ања помоћ у  истицања  пр им ер а који  ћ е утица ти  на изгр ађи ва њ е лично сти учени-
ка. У д ев етнае ст о м в еку, у  в реме ств ар ања национа лних држ ава, ис торија к ао  школ ски 
п ре дмет имал а је  првенст вени  за датак да  га ји љубав п ре ма нац иј и и отаџбини као нај ви шо ј 
врлини .  

Као р еа кција н а  морализат орску  и поучну историју 19 . век а,  н астао  је  нов ст ав  према 
 циљев има настав е  ис тори је. Пре ма  новом , објект иви ст ичком  при ступу ко ји је  по ст епено 
 пр их ваћен  у прво ј  половини  дваде сет ог века, зад ат ак  школс ке  наст ав е је  да  уч еницима 
 пр ене се  научн е резулт ат е  на  а ргумен то ван начин  у одго варај ућ ем  обли ку  и на  на чин који 
 од говара њихо вом узра сту. Истори ја  као школ ск и п редме т је  сх ва тана к ао рел ативн о д ат а 
кол ичина  зна ња ,  која  постеп ено  р ас те за хва љу ју ћи новим резулта тима ист ра жи вања.

Убр зо се показа ло  д а се  јавља  проблем  зб ог  гоми ла ња  нове гр ађе , а ко личина по-
да така је  по стала  проблем и ст ор ије  у школ ама. Пошто  обј ективис ти чки пр ис туп не  признај е 
вред но сн е суд ов е, било је тешко о дредити мерило за то шта  ј е важн о  а  шт а не.

Питањ е  критер ијума  з а  одбацивање д ел ов а гра ђе  решав ано је на различи те  начине . 
 Један од  њи х  је прављењ е пресека  по в ертикали  при чем у се једна  тема или  облас т прате 
кр оз време до на шег до ба. На  пр име р:  плуг,  ж ен ск а  ношња,  дем ок ра тија, колонизациј а. 
Прот ив аргуме нт је  да  се овак в им  и збором  губи  могућн ос т  разумева ња  основе  н еког  фе но-
мена у врем ену и  ње го ва  повезаност са д ругим  феноменим а.  

Други н ач ин  је  прављ ење пресе к а  по хор изонтали . Овде  се  проучава  стање у јед но м 
тренут ку.  Преднос т овог н ач ина је  мо гућ ност ула ска у д уб ин у, разми шљања  о  грађи, учени-
цима се д аје пр илика  да  се уж ив е при чему  и мају до вољ но врем ен а  за ст варање  пр едста ва 
о д етаљима који ств арају жив у  слику .  

Један  од  начина  ка ко може да  се  пр ед с тав и исто рија је и  тродиме н зио на лни п ри ст-
уп у  ко ме  ј е обухва ће на  одређе на  територ иј а , у одређ еном вре м енс ком п ериод у при чему 
 се обухват а виш е  тема.  Тај приступ  се  зо ве чита ње  епоха и ли  п редстављање исто риј е по 
ку ти ја ма.  

Пост ој и и залагањ е за нас та ву истори је  к ао ос трва  у времен у  на различи те теме  к ој е 
се бирају  на осн ов у  и  педагош ких и стручних а рг умената.  Пробл ем код ово г начина ј е како 
стићи  с а острва  на ос трво  јер с е  из ме ђу  њих мо же  наћи море неразумевањ а и нез на ња.

Овај  пробл ем  реша ва  се пр ис тупом који  м ож емо наз ва ти кон оп ац са ч вор овима . 
Чворо ве, о дн ос но од абране  тем е, тре ба по везати тањим п регледо м  који во ди нит  кроз  цел у 
ист орију. Проблем  мо же нас тати ка да  је т а нит  сувише танка и сув иш е апстрактн а.
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Без обзи ра  на  то ка ко покушавам о да напр ав им о пр есек к роз грађу , обје кти вистички 
при ст уп  ствар а проб леме је р у  превел икој мери  узима  исто ријск о  зн ање као  дату, неоспорну 
в ели чину.  Учење се  код ов ог при ст уп а  своди  н а висок  степ ен  м емори сања вел ик ог  броја  
пода та ка  ко ји се релат ивн о брз о забо ра вља ју па се  нас тава ч есто д ожив ља ва као дос адн а. 
Пошто на ставници  не  образ лажу св ој  прист уп у  избору  гр ађе, учени ци  гра ђу лако схватају 
к ао  ирелеван тн у.

К ао  о дгов ор на н едо статке  об је ктивисти чко г  пр иступа ,  шездес ет их  и сед амдесе ти х 
година  дв ад есетог  века   ра звила  се  другач иј а, нова  т еор ија н а ст аве и сто рије –  ме тодичка 
теорија  на ставе  и ст орије. У њо ј су у чен ици исх од иште, а пр едмет наставе историје  ј е сре-
дс тв о да с е  код њих  ра звију о дре ђене особи не  и  веш тине.  Класични и  објек ти ви стички при-
ст уп су  им али ис хо ди ште у предм ету, његовом  с ад ржа ју, због ч ег а су они мате ријалн и. За 
разл ик у од њих , н ов и присту п се базира  на  вешт инама.  Основу ово г  пр иступа  чини иде ја  да 
ј е к оличина  знања у ист орији по стала ог ромна до те  ме ре да нико не м ож е  да  је сав лад а. 
Осим  у квант ит ативном по гл ед у,  знања  се  мењају и  у ква литат ивн ом  п огледу,  а сти жу н ов а 
ист раж ива ња и но ве  перспек ти ве  посматрања исто ријских д огађаја. 

У место да   само уче, ученици  тр еба да на уче да уче.  За истор ију  т о значи  да  се  треба 
 усредср ед ити на  ме тоди чку стран у  предмета ,  пр венстве но на тр агање по из ворима. Иде ја 
 је била  д а  се радом  на ис то ријск им  извори м а  и  учењем  м етода  њих овог п роучавањ а  разви-
ја кр итички о сећај. Учениц и т ако мо гу да виде ш та је  пр има рн а  грађа, а шт а њен а интерпр-
ет ација.  На о снов у  тога, у з вели ку улогу  наставника, учени к може  да в ид и да л и с у  и  у којо ј 
мери и з вори  тенде нц иозни.  Тим е се  изоштра ва учени ко в крити чк и одно с према  с твар ности, 
о дно сно  њеном  пр оп аг ан дном и масмедиј ском изоб ли чавањ у. 

Један од  начина како  сп ро ве сти о вај пр ис ту п је кон сул товање  ви ше различитих  и ст-
оријски х изв ора о истом  дог ађају.  Д руги начи н ј е  да пу стимо  ученике  да   конс ултују  виш е 
р аз ни х историограф ски х интер пр ет ација исто г ист ориј ског до гађаја. П ри томе на ст ав ник 
тр еб а да  ука же на ис то ри чаре,  њ ихо ве погл ед е, евент уа лне  политичке склоно сти и ан га-
жмане.  

И поре д пред ности које пру жа  овај нови при ст уп, он  је по казао  да се у  из весној мери 
г уб и  значај ист орије.  Ра д са извори ма  има с во је  п реднос ти, ал и новија психо лог ија уч ења 
т врди да су  т е веш тине ретко  та кве да уч еници  мо г у  да их кори ст е  у  свак ој  ситу ацији ,  јер 
ситу ације морај у  бити до некле сличне  да  би искуства могла  да се  пр енесу. 

Са тачке  гледишта  историч ар а, овај пр ис туп с е м ож е о спо рити је р п ревише  поједно-
стављу је  истор ијски метод.  Др угим  речима,  ме тод  се  не з ас нива  само  на  у споста вљ ањ у 
одно са ме ђу  поједи ним  из ворима , н его садр жи  и  п остав љ ањ е пробле ма  и форму лисање 
теор ије о  пр об лему. Стога је  на  м есту за лаг ање да р ад  са изво рима у наста ви не поста не  
глав на  ствар, не го  да се  изводи  за једно са проце сом уч ења  истор ије .

Данас  пос тоји ко нс ензус  о томе да  на става  и ст ор ије треба да унап ре ди раз умевање , 
али да т о захт ева зн ање о  к ом е  и уз п ом оћ кој ег  ће мо рез оновати.  Мо рамо  прихвати ти 
изазов  да ка жемо н е шт о о томе шта  ј ест е важ но на уч ит и.  То се д елимично може деф-
инисати ст руч но, али се  н а крају  и па к заснива на вред носним с уд ов има. 

Св ак и од наведе них прист уп а историји  као ш колском п редмету  им а своје,  м ање  или 
већ е, предно сти и недостатке. Стог а с е сву да , па и  ко д  на с, у н аст ави корис ти  комбино вање 
пр ис тупа што за виси од н иза околн ос ти,  при т оме  је је дна  од најв аж нијих  етничко-к ул тур на  
ст руктур а друштва.  Мулти култур ална д руштва н е могу и ма ти јед ну  причу о  св ој ој ист ор-
иј и. Мор ају се  ис при чати  ра зличите пр ич е ( мултиперс пе ктивно ст )  у  зависн ос ти  од реги је, 
етницитет а, по ло жаја  у  дру штву и  њ их  н иј е могуће  ме ха нички х армониз ов ат и. 
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Истов рем ен о, упркос ра зл ика ма,  у заједн ици,  па и  му лт ик ултурн ој, у наставн им 
садржа ји ма  тр еба да се огледа дух солидарности . 

Од  краја 19.  ве ка ушл о ј е у пра кс у да  се  с адржај  на ставе истор ије  одређ у је осла-
њањем  на  и сторијску на уку и њене р езулта те. Т ај  принцип  с е до да нас  није  доводио  у 
 питањ е  у  на челно м виду.  Пр облеми  искрсавај у кад а  ист оријс ка  г рађа има већ у  политич ку 
 актуелност. Т о  за хтева  и дода тн и о пр ез и пов иш ен и степен одгово рн ости  ист ор ичара ј ер се 
н а  њихове ре зулт ате осл ања Исто ри ја као нас тав ни пред мет. Ук оли ко је  исто ријска  гр ађа у 
на ст ави бил а  јаче ос ло њена на  научн у истор иј у, уколик о  је више би ла отв ор ен а  за утиц ај е 
из светск е л итера туре,  у колик о је та на става ви ше  држала  корак  са с ве то м,  утолико ј е  мање 
би ла  изобли ч ен а  под утицајем слу жб ен е идеологије.

Чињен ица је д а се и сторија  као школ ски пр едмет  сад а схват а  ка о мање битно  
подручје  о бразов ања.  То  се вид и  из смањ ења б ро ја час ов а историј е  у више зема ља. Међу-
тим, истор ија као  ш ко лски п ре дме т има с ас вим одр еђ ену спец иф ич ну функцију  и за да та к 
 историчар а  је да  буду анг ажовани  н а очувању  ме ста и  уло ге историје у образ овн ом сист-
ем у. 

У  наста ви истори је  по стоје  с тални,  општи  и  сп ецифи чн и  за да ци, који  обезбе ђуј у 
индив ид уално ст и м есто нас та ве  историј е м еђ у другим п ре дметим а.  Истовр ем ено, ови  
задаци  п ружају и  м ер ила за  из бо р гра ди ва, у тв р ђив ање про порција из међу нацио налне и 
о пш те (ев ро пске и  с ветске)  ис торије ,  и змеђу с та ријих  и  новиј их  пе риода и стор ије, из ме ђу  
п оли тичке,  д ру штвене и  ци вилиз аци јске те ма тике. 

 Ц иљеви  на ставе ис то ри је: −   култур ни напр ед ак и ху м ан ис тички р азв ој учени-
ка,  разумев ањ е истори јск ог прост ор а и вре ме на, ист ор иј ских  пр о цес а и токова , 
развијање  национал но г,  европс ког и  с вет ск ог идентит ет а и духа  т олера нци је код 
 уч еника.

 Задаци  наставе и ст орије:  − у чениц и т реб а да  уочавај у  у зрочно- пос ледичне  
в езе, ра зу меју ис ториј ске  п роцесе  и  токове , улогу  ис та кнутих  личнос ти које  су 
одредиле  раз вој љ уд с ког  друштв а и да п оз нају н ац ион алну и  опш ту истор ију 
 (полити чку , економску, друшт ве ну, к улт урну.. .) , као и  и сторију  сус едних  народа и 
држава (Просветни гласник , 9/2 006 ,  48).

Треб а  нагла си ти да  ови з ад ац и  истор иј е морај у  бити пр ил аг ође ни узр аст у,  од носно 
 пс ихофизичким могу ћн остима уче ник а. Ако т а уск лађен ост не  по сто ји,  еф екти мог у бити  
контрапро дукти вни  и учени к може  да  стекне о дбој ност пре ма  Историји  као н астав но м 
п редме ту . Т о мож е и ма ти дуго ро чне негати вне посл ед ице с обзи ром на знача ј исто рије  као 
јед но г од  ос новних на ст ав них пре дм ета кој им а се фо рмирају  ид ентите т ученика и његов 
в ред носни с ис тем.

Н аст ава ис торије у ш ко ла ма пр ед ст ав ља саже т и у с аж има њу мо ди фи кован ( тиме 
и  де лимично из обличе н)  исказ.  Го тово ко д  свако г  питања у  н ас тави Ис то рије  мо рамо  се 
зап ит ати о  од носу између њеног с а жетог облик а и о ног  шта ј е н ау ка  о  тој те ми  детаљним 
истраживањим а  утврдила. О но што се  и з исто рије к ао  школског  п редмета  п ри ми, делуј е 
 на  ставо ве и  пон ашања,  у  различитој мери  пост аје ут ицајно на  с вест и посредно  утиче н а 
 збива ња.  Оно ш то  д ру штво  преноси н аредној  генерацији  важно је  само по  се би је р упра во 
ту  друшт во оцрт ава  какав жели даљи п ра вац р аз вит ка. 

 Велике по литичке  п ро мене у  с вету о д краја  осамдесетих   год ина прошло г в ека, к ао  и  
изузе тно  брз техничк о-техноло шки на пре да к  (пре свега  у обла ст и информа тике  па  се чес то 
 го вор и да отада жи вимо у и нф ормати чкој ери)   имале су в е лики утицај н а р азвој свих н ау ка, 
па  и историјске .  Ове промене  с нажно су  се о сетиле и  у  Историји као наст ав ном предмету.
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У Ср бији ј е 2001 . п очео св ео бу хватни процес  р е форме  обр азовањ а на с вим  нивоима.  
Р еформа ставља нагласак на  и сходе, то  ј ест н а он о шта  желим о  да  учениц и п остигну  по-
сле одре ђеног п рог рама. Стр ат ешк и докум ен т  реформе је Квалитетно  об ра зовање  за све 
–   пут ка развијеном друштву (Београд,  20 02). 

Р еформа  по др аз ум ев а модер низациј у и  реор ганизацију  ш кол ског  си стема р ади  што 
ефи кас није под рш ке ек ономском  о порав ку  и  ра звоју з ем ље , р азвоју  д емо кр атије  и међу-
народн ој  инте гра ци ји  земље.  Опш ти циљ еви  реформисаног образ ов но г систем а су:

а ) формирањ е и  развој  генера тив них и  тр ансферн их  знања ,  ве шт ин а мишље ња ,  ефикас-
не  комуникације и р еш авања  пр облема ,

б) с ти ц ање  живо тни х  вештина   и ф ункциона лне  п исмено сти  н еоп ходних  у савременом 
инфор матичк ом  друштву ,

в)  развој с ис тема в редн ос ти у к оје м се н ег уј у највр ед нији е ле ме нти тради циј е, ува жав а 
различи тост и по штује  правичн ост , људска  и  деч ја права,  по дстич е и осп особља ва з а 
критичк и  однос према д руштвен ој  с тварности као и лич на аут о ном ија.

Ов ај пр оце с обухв ат ио је  и реформ у  наставе историј е, кој а се одвија на  т ри ос новна 
 план а:

а ) израда  но вих наставних  пл анова  и про гр ам а,

 б)  из рада нових уџбе ни ка  и  прир учни ка ,

 в)  усавршавање н аставника  и сторије.  

Један о д  ци љева ов е р еформе ј е и  утврђи вањ е образ ов них стандарда у н астави 
 и ст ориј е што ј е д ео једног свео бухват ног п р ој ек та из  о ве о бласти к оји  реал из ује  Мини ст-
арство просвете  Репуб лик е Срб ије .*7

Ка да  реф орму нас таве и ст орије п ос матрамо у   светлу односа  историје  к ао на ук е и 
ка о школског предмета  мора мо  и мати на  ум у да ј е  тр ансформ ис ање и сто ријске ма те рије у 
о бл ике пог од не за при ме ну у  школама  ск опчано  са  мн огобројним  и сл ожени м  пробле ми ма . 
При то ме  нема гот ов их ре це па та и  најчешће  се  морају  ре шавати с ас ви м конк ре тн и проб-
леми н а  релациј и  особено ст и дела градива и узр аста у че ника. 

К ао  општи  п утоказ п ри ли ко м  педагошке  обраде  и п рилаго ђа ва ња за  школ у, исто-
риј ска материја м ора бит и историч на и н е с ме доћ и  у  сукоб с а  неким тем е љним одликама 
исто рије ка о  науке . 

У цело м  процес у  ре форме на ста ве  истор иј е  неопхо дн о  је  повра тити    пољуљан и  кр-
ед иб илите т  настав ника и  реаф ирмисат и  његову улогу у наставном про це су . Усл ов  за  то је 
 да  се нај н овији  резул тати ис то ријске  нау ке мног о  брже уграђују  у на ст ав у ис торије . Иако  у 
то ме  п рворазр е дну  улогу има ју уџб ен иц и,  неоп ходн о  је ста лно усав ршавањ е наста вн ика , 
как о с тру чно, тако и  ме то ди чко-дид актич ко.

7 У оквиру пројекта Министарства просвете Републике Србије Развој школства у Републици Србији остварује се и пројектна 
компонента Развој стандарда и вредновање. 
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В ид ос ава Гр ах ов ац
Заво д  за  вреднов ањ е  квали т ета образо вања и  в аспитањ а
 Беогр ад

КЉУЧНИ  П ОЈ МОВИ И  Њ ИХОВО М ЕСТ О У ОБР АЗО ВАЊУ

Увод
Да би с е  циљеви у че ња  предмета   оствари л и  и прим енил и у пракси , у учи оници, 

пот ре бно ј е сред ство к ој им    би  циљеви  м ог ли  бити специ фиковани и  деф инисан и. То ср-
едств о  ј е на ставни  програм    који не изоста вн о треба  д а садржи  к ључне пој мове.  Си мболи 
и  појмови  су   алати  м ишљења.  Симбол  је  мисаона  замена за  н е ки  конкр етни  пр едмет  и ли  
ситуациј у.  Речи кој има  говорим о су симб ол и  з а конкр етне ствари или  с ит уације.  С имбол је 
ув ек  с пецифичан, о дноси се н а одређ ену с тв ар.

По ја м је прод ук т  да ље  обра де  симбо ла,  о н  ген ерализ уј е типич не  карактер ис тике 
с им б ола. По јм ови су производ мисаони х проце са,  али и  ус лов за у спе шно  ми шљење . 
 Појмов и с у запра во  главни с ад ржај мишљ ења.  Пој мов и се   о дн ос е на  једну  заједни чку кат-
ег орију ко јо ј неки  обј ека т прип ад а.  Појмов и  пр ед ст ављај у г ру пи сања и класифи ков ања 
информациј а,  о ни  с у  ментал ни  о квир за  категоризаци ју раз ли читих ств ар и. Два    битна пр-
оцеса  у  ствар ањ у  по јм ова су апс тр акција  (занемарив ањ е,  н е  уз имање у  об зи р) и генера-
лизаци ја  ( уо пштавање ).

На о сн ову  д еф ин исаних к љу чних  по јмова ра зр ађ ују се з ад ац и којим а с е испи туј е 
 остваривање обр азовних рез ултата.  Д а би  се  д ошло до кључ ни х пој мо ва одговара се н а 
сле дећа пи тања:

Шта је ст варно  ◦ важн о знати?

Шта је  ◦ к ључно  за  предме т,  шта с у о сно вни појмови предм ета , дисци пл ине?

 Шта је  и з прог р ам а пре дмета ва жно  ◦ д убоко р аз умети ка ко би  б ил о д обра п одлога  
за да ље  це ложиво тно уче ње? 

Која  специ фич на  знања и  веш ти не тре ба поставити  као резу лтате  учења је р  су  ◦
важ на  з а даље  уч ење и  ефика сно де ловање у животу ?

 Како  ћем о знат и д а ли  су  уч еници по ст игли  пожељне  р езу лт ате и  развил и  ну жн е  ◦
ком п ет енције? 

Как о проверава ти на уче но ? ◦

 Настав ни пл ан д аје  информа ци је о томе ко ји наста вн и п редме т и  ће  се учи ти , о 
редос ле ду  изучавања пр ед мета по  ра зредима  (на к ом  узрасту), го дишњем  фонд у часо ва (у 
ком об иму ). 

Н ас тавни  про грам ј е конкрети за ци ја нас тавн ог пла на по предм ет има. Нас та вни 
програ м би  треба ло  д а садрж и  об им  наста вн их сад ржај а и де фи ни сану „дубину “ на ставних  
садржаја . 

 Нас та вн и  предм е т је д идактички  об ликова на  на ук а.
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Чест о  се по гре шно  изједн ачав ају нау чна ди сциплина и  наставни  предмет  за то шт о 
 им ај у исти  н азив.   Постоји  пар алелизам  и змеђу  на уке и  нас тавног п ре дмета . Лог ика  наста вн-
ог пр е дмета није дословна ко пија науке,  иа ко  се н а њу  ослања . П ри утврђив ањ у  наставног 
п ро грама  по  пред метима и  у проце су  н аставе  во ди  се рачу на  о  циљев има  об разовања  и  
в аспитањ а,  ди дактич ким  пр инципи ма и мет оди чким  по ступцим а.  Дакле , одабрани  са држај  
гр ади ва узима се и з н ауч не ди сц ип лине,  а ли се дид ак тички о бл ик ује за висно од  ц иљ ев а и 
з ад атака ш ко ле и п рила гођава  уз расту у чен ик а.

Наставни   пр едмети : 

засн и ва ју  се на  те орији учења  и  поучава ња ◦

 усмер ен и  су на о собине  и  потре бе  одре ђе ни х група  у ченика ◦

 описују са др жа је, по јм ове, при ст уп и пр оце дуре пр име не. ◦

По јм ови и вешти не у  наста ви  и сториј е
У по следњој д еценији  двадес ет ог  века у  Евр оп и  и свету  разви јена  су истражив ања 

о то ме   како деца уче шко лске предме те  ( BCSSE  2005). Ј едан од  и ст оричара  ко ји  се б авио 
пој мо вима  и вешти нам а који  су реле ва нтни  за наста ву и учење  историје јесте Страдл инг 
(S tradli ng R. ,1 999). У те ксту ко ји следи  н аведен  је  кратак  преглед  п ојмо ва и веш тин а који  су 
реле ва нтни за  на ставу  и  уче ње истори је. 

 По јмови
Са држински  –  конце птуални   по јмови су  п ој мови ко ји  нам по ма жу да ра зум ем о 

историјске  то ко ве и  пр ав илност и, као и одре ђе не догађ аје. Нек и  од тих  пој мо ва, а можда  и 
већи на,  по зајмљени су из  других   ди сципли на .

Д а ли ће  д еца раз ум ети   са држинске  појмове историј е  зав иси од  тога: 

да  ли  су  објашњен и;  ◦

 ка ко су  употреб љен и у илуст ро вању разних истори јс ких околности;  ◦

да  ли је указано на оно ш то  је о пште и н а он о ш то је је ди нствено  ◦
у  појединачн ом догађ ај у  и на  ко нт екст у к ом е  се  догађа ји  дешав ај у. 

 Процедура л ни  појмов и  омогућ авају да  разум емо  истори ју,  начин  на који  наста је 
исто ри јс ко знање и  на чин рад а  историч ар а.  О ви појмов и укључуј у:  хр онологију ,  уз р очност, 
 св едочан ст ва , контин уи те т,  промену ,  поређењ е.  

Хрон ологија  и приповес т 

Постоји д обар разл ог  за т врд њу да ј е  један од  ци љева н ас та ве ис торије да   по могне 
 уч ен иц има како би разумел и  хронол огију. Да би  се  то ура дило, важно  је  д а  учениц и  схвате 
да  су  хроноло гија,  р едосл ед и п ри по ве ст констр укције које приме њуј емо на п рошлост  и да  
су се гменти  на  које је  н аставни  прог ра м из дељен  у  извесној мери арб итр арни.

На вик ли смо  да  о  историј ск ој  прошлости р аз мишљамо  ос лањајући  с е на при по ве-
ст , редосле д,  датуме  и  хроно логију. То чин имо у то лик ој ме ри да смо скло ни  да ми сли мо 
како су  ово атри бу ти  прошлости  к ао та кв е.  У поку шају д а схва ти мо дога ђа је  и дамо ф ор-
му сложеним  зб ивањима, ми т еж им о  да их уре ди мо , да их р астумачимо, д а одлу чим о шта 
јесте,  а шта није  зн ачајно и  д а их пото м све заједно „ уплете мо “ у п ричу.  Ал и  у ств ар но м 
животу  н исмо искусил и догађаје и збивања  н а тај на чин као  што с у  се дес или  у причи.
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Про це с дељења прошлости на  низ цели на  да би јој  с е дао  облик и  редослед у в ре-
ме ну јест е  основн и алат  ис то ричара. Уче ници  нис у  и стори чари, о ни треба да  р аз умеју  
к ак о и за што су исто ри ча ри под ел ил и прош лост. Ист о ри чари  хр он олошки ми сле  и разуме ју 
 догађај е  из прош лости у кон те кс ту вре мена у к ом е су  се де шавали. Д еца  и адолесцен ти 
тре ба да у по зн ају а лат и на чин рад а  и стори ча ра како би боље  разу мели сада шњ ост,  а  не 
да би з нали св е датуме  напамет .

Узроч нос т 

Један  о д важ них циље ва  наставе  и стори је који  ј е  могуће ос тварити  током ш ко-
ловања, не  само у  ј едном р азреду и  на  једном  у зр асту, јес те да помогн е  уч еницима  да  
м ис ле  као ис торичар и – да  ана ли зирају , тра же  узро ке и  последи це , сам и  из воде з ак ључке о  
з начају  од ре ђених п ојава, проце са и д огађаја, у место  да  с е само труде да у па мте  одредни-
це као  што су „ непо средни узро ци “.

Кад а  је  по требн о  да се обја сн и  п ојединач ни  д огађај  и ли  ситуација ,  историч ари разма-
трају  тр и питањ а: 

Зашто  с е нешто десило ?  

З ашто с е десил о баш у т о  одр еђено в реме?  

Који  с у нај важнији у з ро ци?

Како  помоћи деци да  р аз ум еју уз роч ност?  Т у  се препо руч ује употреба  ви зу елних  ср-
едстава  и а удио-в из уе лн их изво ра и наставних ма теријала. 

 В аж но  је да  се  створи  сл ој ра зу мева ња конте кста,  посеб но дугот ра јн их узрок а. Де ца  
 могу да  пор еђају у зр оч не чин ио це по ва жн ос ти, н ав одећи ра злоге  за одређени  р ед ослед . 
 По то м могу д а  се позабав е  ис пит ивањем    „п овода “ или поједи на чних до гађаја који су  и х 
 ставили  у п огон.  Т о им ом огућава д а пост ав е питање:  „Заш то се не шт о десил о  баш  тада 
к ада с е десило?“  Напосле тк у,  де ца могу  да  се  б аве и  н емино вношћу,  разматрајући  пи тања 
попут: „По што с е  ово  десило, д а ли је било  неминовно да  ус леди и све  остало?“ Т о им 
п омаже да схв ат е  две ств ар и.  Прво, да  у ра зл ичити м  тренуци ма они  који  донос е  одлуке  
о би чно им ај у избор измеђ у разл ич итих  ре шења  и д а  су често њ их ов е одлуке заснова не 
 на огр ан ич еним или  чак и нетачн им подац има, и дру го ,  да у с вему и  случа ј  има одре ђену  
у логу.

В аж но питањ е за нас тавник е  ис торије,  а  које је те сно повеза но  са узрас том на  коме 
се ист ориј а учи  јесте:  Ка ко да с е  по стигн е  права  и  корисна  равнотежа  и змеђу с ти ца ња  зн-
ања  из ист ори је, ра зв ијања  ум еш ности кри ти чк е  анализе , т умачења   и  пр оце њивања и ст ор-
ијских  с ведочанста ва  и раз вијања  о се ћа ја за ис т ор иј у (ко ји по дразу мев а и ра зумевање т ог а 
како н ас тај е знање из и ст орије )?

Сведоч анст ва 

Ако кре немо д аљ е  од очигледних и  об ичних  чињениц а  ка о што  су го дина к ада се 
дог одила  нека  битка, када  је усво јен н еки закон, и ли  када је неки  в ођ а умро,  увиђамо д а се 
историч ари  углавном  не баве тзв.  ис торијско м  ист ином , већ  историјским с ве доч анствим а. 
 Че сто су та  све до чанства непо тпуна ил и  пр иврем ен а,  па су  таква  и т умачења  о дре ђен ог 
скупа дос ту пних сведочанс тава, т е  је  могу ће  и да и х  други  и сто ричари доведу у  пи тањ е 
к ористећ и исти скуп с ве дочанс т ав а. 
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Важно ј е да уч е ни ци  разуме ју  да у св ак ом  проуча ва њу историјско г  догађ аја  истори ча р:  

из  ко рпуса  до ступ них ч ињ ен ица ода бир а   релевантне  чи њениц е  и  истражу је да   ◦
ли пос то ји повез ан ос т међу  њима,

 ср еђује т е чињенице у  један цело вит  прика з и ли тврд њу  и ◦

 ако по ст ој е праз нине  у ч ињ еничким по дацим а, о нда за кљ уч ује на ос но ву   доступних   ◦
п одатак а.  

  Контин уитет и промена  

Ко нтинуите т  није исто  ш то и одс уст во крет ањ а.   У  трагању  за потвр дом ко нт инуит-
ета  о би чно се тра же з накови н еп рек инутог  ил и пост уп ног, ев олутивног разво ја . Насупро т 
 томе,  оно ш то  указ ује на п ро мену јесу  зн акови ј асно г прекида са  п рошлош ћ у.  Потр ебно 
ј е  да учениц и разумеју  како промене не  значе  уве к прог рес и да  ј е појам  п ро греса препун  
в редносних  од ређења , да  се од носи н а  вр едности  ко је  могу б ити  различит е  у  различ и-
тим друш твима и ку лт урама.   Ве ома ј е важно  да  учени ци  разум еј у  како је  бр зин а промене  
различита   у  зав иснос ти  од  тога д а л и посма тр амо  политичку , е кономс ку, социјалну   ил и 
кул ту рну сфер у.  Да би  ра зумели п ојав е и пр оце се, ученике  је пот ребно  по д стаћи да  на 
крају сваког п ери од а или тем е к ао што су  ст ановниш тв о, привре да или кул ту ра, разми сл е  о  
ономе шт о  указуј е н а к он тинуитет и промену.  Посматрају ћи  свет,  шт а се уочава ка о  зн ачајн а 
пр омена?  Шта с е  промени ло  нез натно?  К ој е проме не предста вља ју драмат ичан  ра ск ид  са 
пр ошлошћ у, а  које о др ажавају  пр оцес пос ту пн ог ра зво ја?
В ештине 

Разви ја ње  вешт ина  утиче на начин   из во ђења н аст аве ка о и на р а зу мевање влас тите 
улоге  у у чионици.  Ово  значи да је на гла сак на  активном,  а не  на пасив ном  у чењу, на  уч ењ у 
 које је  за сн овано на ис тр аживању  и откривању,  на ства ра њу усло ва  за  рад у м ањим групама 
и  с ам остал ном уче њу , као и  ук љу чивању цел ог  ра зреда у дискуси ју,  на по дс ти ца њу на рад  
с а  из ворним  ма теријалом  и  о мо гућавању приступ а  том мат еријалу кад го д је  мог уће.  

Које су  то осно вне  ве штине које би  мог ле предс тављати  о снов за  нас та ву  и уч ење  у 
који ма се  наг лашавај у  ве штине и  начин  мишљ ења исто ричара? Према С тра длингу  (S tradl-
ing 1999), настава  и сториј е  којој је  ц иљ  да осп осо би уче ни ке да разум еј у  ис торијс ке токове 
 и  да анализир ају про шл ост, тре бало би д а  буде у см ерена н а п ом оћ у стица њу сле дећ их 
спосо бно сти :

да  бу ду с пособ ни  да постав ља ју  релевантн а  пита ња ◦
да  у  извор има уоче ре ле вантне п од ат ке који  ће  им п омоћи  да  од говоре на  пита ња  ◦
 која по стављају 
д а  уреде  по да тке у вези  с а  о дређен им догађајем  или с итуац иј ом тако да се у   ◦
њима  в иди редослед  (шта с е  прво десило, шт а  се  после  д есило, а шта се  деш-
авало  упоредо,  итд.) 
д а пода тк е  ставе  у контекс т других по да т ака које ве ћ з нају  о  том перио ду  ◦
д а  у  погле ду  повода  и  у зрока испитају  д ос тупан ма тер ијал и да  г а пор еђ ај у по  ◦
 важ ности
да  донесу одре ђе ни зак ључак о т ом е шта се д ес ило, з аш то се дес ило и  да  наведу  ◦
р азл оге за с воје закљ учк е
да с аставе,  ус мено ил и писмено,  јасан  и  логичан п ри каз  на ос нову а на ли зе ◦
да пр епоз нају своје  ст ан овиште, пристрасност , предрасуде  и  да  их у зму  у обзир  у   ◦
св ом  тумачењу дос тупних  с ве до чанст ава.
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Шта з на чи примењ ивати  на ст авне п рин ципе?

 Пр ин цип на уч но сти н аставе

Уч еници ма предава ти  са мо она   знања  ко ја су у  с авремен ој  нау ци  сигур но  утвр- ◦
ђена.

Упот ре бљавати   термине  к оји су  ус војени у  на уци . ◦

Учен ик е упоз н ат и  са најваж нијим на уч ним те ориј ама у  скл ад у с а њиховим  сазна- ◦
јни м  мог ућ ностима. 

П ринцип  си стема ти чн ости у  нас тави

 Гр ади во изл агат и у л ог ич ко м ред оследу.  ◦

П оступ но руково ди ти радо м  учени ка како  би учен ици усв ој или систем  з на ња,  ◦
умењ а и на ви ка.

Не прелазити  на ново  гр адиво док  се не  у св ој и прет х од но. ◦

Прин цип пов ез ан ости т ео рије  с праксом 

 Износит и  пример е како   би  учениц и  схватил и  зн ачај  тео рије у  жи воту.  ◦

П ов езати на ставу п редме та  са  искуст во м деце.   ◦

Дати рел евант не  п римере – ка ко би  уо чи ли чињ ен ицу да  с е тиме  побољша ва   ◦
квалитет њ иховог  зна ња и иск уст ва .

Прин ци п свесн ост и и ак тивнос ти  уч еника  у  настави 

 Ја сно н агл ас ити ци љеве и о чекиван е ре зу лтате уч ења  ◦

Прин ци п очиг ледности у  на стави
 Велик и знач ај  з а усва јање з нања  имају  ра зличите  фо рм е очиг ле дног акти в но г 

 упознавањ а  ученика са  пр оучаваним  об јектима .

К од учени ка  се образу ју пр едставе  и  појмо в и  на  основу  жи вог опа жа ња проуч ава- ◦
них пре дмета и п ој ава обј ек ти вн ог света  или њихо во г прика зивања .

 Принц ип  трај ности зна ња 

Нас таву в од ити  тако   да  ученици ч есто о бна вљају  н ау чено и о сно вне ко нц еп те   ◦
повезују  са нар едни м  садржа јим а. 

Принц ип поступ ности нас тав е

Од лак ше г к а тежем ◦

Од  п озна тог ка неп оз натом ◦

Од ј едноставн ог ка сло женом ◦

 Од  б ли же г ка да ље м ◦
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 Принц ип  и ндивиду алног пр ил ажења  уче ницима
Разре д,  од ељење,  посмат ра се као  с оцијална група  у којо ј је мог ућ е да се остваре  ◦
 ус лови за  а кт иван рад  с ви х  уч еника. 

У ченицима  се индивид уално  прилази  са сврхом да сваки  уч еник  ус пеш но учи  и   ◦
д а  се разви ју  позитивне  д ис позици је .

 Настава на  р азлич ит им  у зр астима
Из  ист орије  ц ивилизациј е, из  об разовних  наука, из л ичног  искуства  знамо д а је љ у-

дско би ће  у  стању да  нешто на учи у  зависн ос ти од то га   у кој ој фази  раз воја  се  налази и 
ка кв о претходно  искуство има. Питањ е да ли треба д а уче  исте ст вари и  на  исти н ач ин  де ца 
у пет ом  разред у, гимна зиј алци  и  сту денти,  м ож е да изглед а нераз умно. Ч ињ еница је  да де-
ца у петом  ра зреду  основн е школ е уче ис то ри ју старог в ек а, дец а у ги мназији  уч е истори ју  
ст арог ве ка,  с туденти на  Фи лозофс ком фа култет у уч е  историју с тар ог век а.  Наставнику је 
 остављ ен а с лобода, али и о гро мна   одг ов орнос т,  да  с ам напра ви  селе кц ију и нформациј а 
и одаб ер е методе  р ада у скл аду са  уз расто м  ученика.  У јед но м  одељењу  на ла зе се деца 
р аз ли читих  способн ос ти и н а различит ом  нивоу р азвој а.  Каква би  тр ебало да б уде нас тава 
з а учен ик е  у осно вно ј шко ли,  к ад а у важав амо ра зво јне кара кт еристике деце?

На ст ава на уз рас ту  од 7 д о 11  година 

Употреб ит е   конкр етн а сре дства и  помагал а,
п осе бно ка да  с е  ради о ко мл ек снијем  ма-
терија лу .

Обезбед ит е временск е  линије  за  л екције  и з  ◦
и ст о риј е
Обе зб едите т ро димензионалн е  мо деле и  ◦
ма кете, нп р.  грађевин а  из   пр ошлих  време-
на.

Континуирано дајте могућност ученицима 
да манипулишу објектима, предметима и да 
проверавају своје идеје. 

Прикажите артефакте (алат, одећу, продукте  ◦
заната...) како бисте илустровали живот и 
занимања људи у прошлости.

Проверите да ли су лекције и задати делови за 
читање и учење концизни и добро организова-
ни. 

Користите материјале који приказују развој  ◦
идеја корак по корак.
Дајте ученицима да читају кратке  ◦
текстове или књиге са кратким логичним 
поглављима.

Од ученика тражите да раде са три до чети-
ри елемента, или корака, или нова појма, не 
више.

Задајте ученицима текстове са три до  ◦
четири нова појма и тражите да издвоје 
нове појмове.
Илуструјте или објасните догађаје или  ◦
појаве у три до четири корака.

Користите познате и ученицима блиске при-
мере као основу за разумевање и усвајање 
комплексних идеја. 

Упоредите примере из живота ученика  ◦
сада и у прошлости (одевање, исхрана, 
школовање,рад и занимања одраслих...).

Дајте могућност ученицима да класификују 
објекте и идеје од једноставнијих ка 
сложенијим. 

Користите скице, схеме, редослед,  ◦
рангирање, сличности и разлике да 
покажете и објасните везу новог и 
непознатог градива са претходним знањем. 

Постављајте провокативна питања и проблеме 
који траже креативно, логичко или аналитичко 
мишљење. 

Омогућите слободно излагање идеја. ◦
Фокусирајте дискусију и постављајте  ◦
отворена питања како бисте стимулисали 
излагање и образлагање идеја.
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Настава на узрасту од 11 до 15 година

Наставите и даље да користите стратегије 
подучавања и материјале примерене фази 
конкретних операција мишљења. 

Користите визуелна помагала као што су  ◦
мапе, дијаграми, табеле... 
Користите добро појмовно организоване  ◦
материјале који дају објашњења корак 
по корак.

Дајте ученицима могућност да истраже многа 
хипотетичка питања. 
 

Омогућите ученицима да дискутују о  ◦
друштвеним темама. 
Планирајте наставне ситуације у  ◦
којима ће ученици да износе ставове и 
аргументе „са позиције других“. 

Охрабрите ученике да објасне како су 
разумели о чему се ради, како су решавали 
проблеме. 

Тражите од ученика да раде у паровима  ◦
где ће један од ученика да размишља 
наглас и изложи како би решио проблем 
или приказао лекцију, а други ученик је 
слушалац који проверава да ли су сви 
кораци споменути и да ли све делује 
логично.
Проверите да ли питања или тестови  ◦
које дајете деци захтевају само пуко 
меморисање, један једини исправан 
одговор, или дајете отворена есејска 
питања или тражите од ученика да 
упореде два различита става о истој 
теми.

Када год је могуће, објашњавајте и приказујте 
шире концепте, не само чињенице користећи 
материјале и идеје релевантне за ученике.

Када говорите на пример  ◦
о грађанском рату, узмите 
у обзир да су многи други проблеми 
поделили земљу пре тога.
Користите медије, изворе, примере  ◦
из живота, из књижевности да бисте 
илустровали и објаснили друштвене 
појаве. 





ЛИТЕРАТУРА

 Ausubel, D, Novak, J. & Hanesian, H. (1978) 1. Educational Psychology: A Cognitive 
View (2nd Ed.) New York: Holt, Rinehart & Winston. 

 Board on Behavioral, Cognitive, and Sensory Sciences and Education 2. How Students 
Learn History in the Classroom (2005), The National Academic Press

 Bransford D., Brown, A., L., and Cocking, R. (1999) 3. How People Learning: Brain, Mind, 
Experience, and School. Committee on Developments in the Science of Learning, 
National Research Council, dostupno na  http://www.nap.edu/html/howpeople1 

 Lee, P, & Ashby, R. (2000) Progression in historical understanding ages 7-14. In P. 4. 
Stearns & P. Seixas & S. S. Wineburg (Eds.), Knowing, Teaching, and Learning History: 
National and International Perspectives. New York: New York University Press.

 Pešikan Ana (2003) 5. Nastava i razvoj društvenih pojmova kod dece, Zavod za udžbenike 
i nastavna sredstva, Beograd

 Spady, W. (1988) 6. Organizing for results: The basis of authentic restructuring and 
reform. Educational Leadership, 46.

 Stradling R. (2003)  7. Multiperspectivity in history teaching: a guide for teachers, Concil 
of Europe, dostupno na http://www.coe.int/t/e/cultural_cooperation/education/history_
teaching/european_dimension/Multiperspectivity-E.pdf     

 Stradling, Robert (1999) 8. The reform of history teaching and the preparation of new 
history textbooks, Strasbourg, Council of Europe publishing

 Wiggins, G. & McTighe, J. (1998) 9. Understanding by design. Alexandria, Virginia: 
Association for Supervision & Curriculum Development. 

 10. A Summary of Literature Pertaining to the Use of Concept Mapping Techniques and 
Technologies for Education and Performance Support  http://www.ihmc.us/users/
acanas/Publications/ConceptMapLitReview/IHMC%20Literature%20Review%20
on%20Concept%20Mapping.pdf, Retrieved May 5, 2004).





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




