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Реч унапред 

 

 Комуникација (лат. communication) је у најширем смислу речи 

споразумевање међу људима, те процес преношења идеја, мисли и 

информација помоћу симбола. Овим процесом разумевамо друге и 

трудимо се да они нас разумеју. Комуникација је и основ 

интраперсоналних и интерперсоналних односа. Начин на који 

функционишемо и све што радимо неодвојиво је од комуникације. 

Појединац, и када је са другим људима, и када размишља, или када је 

сам – комуницира.  

Комуникација је кључ васпитања, основ успешне наставе и свих 

међуљудских односа, како у школи тако и у породици. Целокупна 

васпитна делатност почива на комуникацији. Многи проблеми у 

породици и школи настају због недостатка адекватне и успешне 

комуникације, због нетачног запажања осећаја и неадекватног 

реаговања на њих. Знати препознати своје и туђе осећаје и умети 

адекватно реаговати на њих, основа је не само за успешнију 

комуникацију, него и за бољи и квалитетнији живот. 

Успешна комуникација је посебно важно када у фокусу имамо 

мултикултуралне средине. Комуникација са припадницима различитих 

заједница постала је свакодневица и захваљујући наглом развоју 

комуникационих технологија. Због културних разлика, може доћи и до 

потпуног прекида у комуникацији. Наместо да нам разлике иду наруку, 

оне почињу да раде против нас. Успостављање контакта и прави 

приступ комуникацији треба усвајати и вежбати још у најраније доба. 

Вештине успешне комуникације посебно треба усавршавати када у 

фокусу имамо студентску популацију – те младе треба припремити да 

буду ефикасни у кроскултурном свету који ће даље развијати.  

 Да би се студенти образовали у духу мултикултурности, 

толеранције, поштовања културе других народа и националних мањина 

наше мултиетничке државе и света, један од примарних задатака 

наставе уопште јесте да се студенти оспособе да успешно међусобно 

комуницирају. То подразумева, између осталог, да препознају факторе 

који олакшавају или отежавају комуникацију у мултикултуралној 

средини; разумеју значај успешне комуникације у свакодневном животу 

и тимском раду; преиспитују сопствени стил комуницирања, своје 

комуникацијске навике у међусобној интеракцији са припадницима 

различитих култура; боље разумеју начине на које други комуницирају; 

примењују технике успешне комуникације, као и да буду оспособљени 
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да користе вештине превазилажења разлика у комуникацији. То је 

посебно значајно за високошколске установе у којима се образују 

будући наставници и васпитачи, јер ће њихов систем вредности, пренет 

на следеће генерације, значајно утицати на обликовање културне и 

образовне динамике у нашем друштву (в. Ђорђев, Раић, 2018: 54–55). 

 На Високој школи струковних студија за васпитаче „Михаило 

Палов” у Вршцу (у даљем тексту: Висока школа, Вршац) настава се на 

основним струковним студијама реализује на три језика: српском, 

румунском и од 2009. године и на ромском језику, по чему је ова 

институција јединствена у региону. Интеркултурно образовање на 

Високој школи у Вршцу треба да смањи стереотипе, да спречи 

декултурацију и асимилацију, да омогући поштовање индивидуалних 

разлика и уважавање културног идентитета.  

Са циљем да се наставе и унапреде образовне активности ове 

школе у духу интеркултуралности, сарадње и толеранције намењене 

свим студентима, па у складу са тим и студентима припадницима 

националних мањина, 2018. године (од априла до новембра) осмишљен 

је и реализован пројекат Од вршњачке едукације до успешне 

комуникације: унапређивање  комуникације у мултинационалној 

студентској заједници, подржан од стране Покрајинског секретаријата 

за високо образовање и научноистраживачку делатност (бр. пројекта  

142-451-857/2018). Пројекат су осмислиле и са професорима и 

студентима Високе школе – учесницима пројекта реализовале доц. др 

Тања Недимовић, професорка струковних студија (руководилац 

пројекта) и др Ивана Ђорђев, професорка струковних студија. 

 Зборник радова Комуникација у мултикултуралној средини и 

васпитно-образовном раду (у даљем тексту: Зборник), који 

представљамо широј културној јавности, један је од резултата рада на 

пројекту. Сачињен је од најуспелијих радова превасходно студената 

српске, румунске и ромске националности, насталих у коауторству или 

под менторством професора Виске школе у Вршцу, а на теме из области 

комуникације, што је у складу са пројектним узусима. Према 

афинитетима и интересовањима студената, како основних тако и студија 

другога степена (специјалистичких студија), као и студената који су 

управо успешно завршили специјалистичке студије (васпитача 

специјалиста за припремни предшколски програм), радови у Зборнику 

сврстани су у четири области/поглавља.  

У првом поглављу под одредницом Психолошки аспекти 

комуникације, сходно фокусу Зборника који је препознатљив већ 

реториком наслова, размотрени су психолошки аспекти комуникације 

значајни за рад са децом предшколског узраста, као и социјалне и 

комуникационе компетенције у васпитно-образовном раду. Друго 
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поглавље Комуникација из визуре будућих васпитача (когнитивни 

приступ) доноси истраживачки рад посвећен откривању ставова 

студената (Срба, Румуна и Рома), будућих васпитача, о комуникацији у 

мултинационалној студентској заједници, што је у домену когнитивне 

лингвистике. У трећем поглављу Комуникација из угла религије фокус 

радова је на међурелигијској комуникацији и толеранцији, те на 

поучавању о толеранцији деце предшколског узраста. Завршно и 

најобимније поглавље Вештина успешне комуникације – практичне 

импликације посвећено је превазилажењу баријера/препреке приликом 

интеркултуралног сусрета. Указује се, са практичног аспекта, на 

особености и важност неговања активног слушања, издвајају и описују 

активности које доприносе усавршавању вештине слушања, једне од 

највреднијих вештина које треба развијати и неговати да би се 

остварила ефикаснија комуникација с другима и изградили успешни и 

продуктивни односи. У ово поглавље уврштен је и рад фокусиран на 

дидактичке активности и игру – образовне компоненте предшколског 

образовања, које структурирају развој личности детета, а тиме и његове 

комуникационе вештине. Зборник је закључен радом којим се 

разматрају мотиви и значења збирке песама за децу М. Антића ,,Гарави 

сокак”, а у функцији развоја говора и комуникативних компетенција 

деце предшколског узраста. Резимеи радова (као и наслови одељака) 

доносе се у преводу на румунски језик, а у Прилозима се налази анкетни 

упитник коришћен у истраживању ставова студената (Срба, Румуна и 

Рома) о комуникацији у мултинационалној студентској заједници (в. 

Ђорђев, Раић, 2018: 54–66), као и избор мудрих мисли (сентенци) 

различитих аутора о комуникацији. 

 Значај подузетог образовног пројекта, у оквиру којег је настао и 

овај Зборник, огледа се понајвише у његовим исходима. Пројектом и 

радом на Зборнику студенти – учесници пројекта су оспособљавани да: 

дефинишу процес комуникације; именују основне елементе 

комуникационог процеса; препознају разлике између активног 

(ефектног) слушања и различитих врста неслушања; препознају факторе 

који олакшавају или отежавају комуникацију у мултинационалној 

средини; описују однос перцепције и комуникације и повезаности 

вербалног и невербалног изражавања; разумеју значај успешне 

комуникације у свакодневном животу и тимском раду; преиспитују 

сопствени стил комуницирања, своје комуникацијске навике у 

међусобној интеракцији са припадницима различитих култура; боље 

разумеју начине на које други комуницирају; примењују технике 

успешне комуникације; активно учествују у раду тимова састављених 

од представника различитих националности и култура; активно раде на 

побољшању свог односа са свим партнерима у образовно-васпитном 
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раду; адекватно се сналазе и конструктивно реагују у свакодневним 

животним (комуникацијским) ситуацијама; употребљавају моделе и 

методе успешног комуницирања у мултикултуралној средини; користе 

вештине превазилажења разлика у комуникацији; осмишљавају и 

реализују активности са припадницима различитих култура у којима се 

пружа могућност за примену комуникацијских вештина.  

 Верујемо да је зборник радова Комуникација у мултикултуралној 

средини и васпитно-образовном раду путоказ даљега промишљања и 

рада када је реч о могућностима унапређивању комуникације у 

мултинационалној студентској заједници, али и другим 

мулиткултуралним срединама и васпитно-образовним установама 

различитих нивоа. Сматрамо да би се кроз реализацију нових 

заједничких радионица, пројеката, обука и истраживања наставиле, али 

и унапредиле образовне активности на високошколским установама, а у 

духу неговања различитих култура, културе различитости и духа 

заједништва.  

 

Уредници Зборника 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сви појмови који су у тексту Зборника употребљени у мушком граматичком 

роду обухватају мушки и женски род лица на која се односе.  
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