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Увод 

 

Циљ предложеног материјала јесте првенствено да се учесници 

едукативних скупова упознају с резултатима истраживања које је спроведено, 

а с темом активности и учешћа девојчица узраста од седам до петнаест година. 

Након упознавања учесника едукација, разматраће се предлози евентуалних 

решења како би се отклонили узроци смањеног бављења спортом девојчица 

поменутог узраста, као и узроци за нагли престанак организованог физичког 

вежбања девојчица у периодима након основне и нарочито средње школе. 

 

Наша очекивања су да ће едукација и размена мишљења и искустава 

бити продуктивна и да ће након завршених сесија бити јасно дефинисани 

проблеми с предложеним решењима која би била понуђена како школама, тако 

и спортским клубовима, а нарочито институцијама система. 

 

Покушаћемо да размотримо и анализирамо досадашњи план и програм 

наставе физичког васпитања, као и идеје како да се настава унапреди неким 

новим спортским садржајима који се до сада нису налазили у програму 

едукације и тако учини занимљивијом и прихватљивијом. 

 

 Један од посебних сегмената едукације обухватиће сам однос девојчица 

узраста од седам до петнаест година према физичком вежбању, али и то да ли 

су, када говоримо о спорту и физичком вежбању, претежнији врхунски 

резултати или посвећујемо довољно пажње едукацији девојчица да је редовно 

физичко вежбање важно не да би постизали врхунски спортски резултати него 

да оно служи да израсту у здраве особе без деформитета, које се доживотно 

могу бавити физичким вежбањем искључиво због њиховог здравља и уживања. 
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1. Разумeвање проблема с којима се девојчице суочавају у 

узрасту од седам до петнаест година у погледу спорта и 

физичке културе 

 

 Сагледавањем резултата истраживања које је спроведено на територији 

Аутономне покрајине Војводине, а с циљем дефинисања разлога зашто се 

девојчице узраста од седам до петнаест година слабије одлучују за бављење 

спортом, дошли смо до закључака који нам дају основу за дискусију како и на 

који начин наћи решење за веће укључивање девојчица у редовне физичке 

спортске активности. 

 

 Током истраживања наведеног проблема, установљене су одређене 

законитости зашто се девојчице узраста од седам до петнаест година не баве 

физичким активностима, ако вежбају зашто престају, ако престају ко доноси 

одлуку о престанку, колико услови живота и рада утичу на навике које се тичу 

вежбања, колико социјалне мреже и нове ИТ технологије утичу на 

демотивисање младих да вежбају и тако даље.   

 

Овим истраживањем обухваћено је пет јединица локалних самоуправа 
које су категорисане и припадају групама градова, општина и месних заједница 

‒ у Малом Иђошу, Врбасу, Зрењанину, Суботици и Сомбору. 
 
У истраживању смо користили две методе и то квалитативну и 

квантитативну анализу.  
 
Квалитативном анализом обухваћено је укупно: 
 

- родитеља.................... 38  

- професора...................26  

- тренера.......................21  

 
Квалитативна анализа је рађена по методологији коју су утврдили наши 

партнери из Мађарске и спроведена је по следећем принципу и по следећој 
структури испитаника.  
 

У истраживању су учествовали: 
 

Наставници физичког васпитања  
 

 стално запослени наставници физичког васпитања ангажовани у школи која 

је одабрана за истраживање;   

 наставници из нижих разреда у школи која је одабрана за истраживање; 
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 обезбеђени су услови у којима су учесници истраживања били родно 

равноправни тј. равноправно заступљени, јер смо имали 50% жена 

укључених у истраживање. 

 
Тренери   

 

 у истраживању је у свакој јединици локалне самоуправе учествовало више 

од четири тренера из локалних спортских клубова;   

 тренери учесници истраживања ангажовани су као вође екипе или клубова 

у појединачним спортовима, а који највише тренирају девојке узраста 

између седам и четрнаест година;   

 обезбеђени су услови у којима су учесници истраживања били родно 

равноправни тј. равноправно заступљени, јер смо имали 50% жена 

укључених у истраживање. 

 
Родитељи  

 

 у истраживању смо имали у свакој јединици локалне самоуправе више од 

пет родитеља;   

 интервјуисани родитељи јесу родитељи девојчица  које су се у моменту 

истраживања бавиле или се још увек баве спортом, а да су узраста од 

седам до четрнаест година; 

 обезбеђени су услови у којима су учесници истраживања били родно 

равноправни тј. равноправно заступљени, јер смо имали 50% жена 

укључених у истраживање, а били су укључени и они родитељи чија су деца 

мењала више спортова или су престали да се баве спортом. 

 
У квантитативној анализи, која је рађена у форми попуњавања упитника, 

истраживањем је било обухваћено укупно 1086 девојчица и дечака из пет 
наведених јединица локалних самоуправа, са следећом структуром: 

 

- 561 девојчица и  

- 525 дечака.  

 

 Током првог контакта са интервјуисаним родитељима, када смо почели 

разговоре о породици и структури породице и интересовањима њихове деце, 

већина испитаника је навела да није само у питању мали број деце и слаб 

наталитет, као ни миграција породица ка местима и градовима који им пружају 

веће могућности за рад, већ да веома крупан проблем чине и све чешћи 
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разводи родитеља, нарочито оних који су тек ступили у брак и имају малу 

децу. По оцени испитаника, оваква појава је условљена слабим социјалним 

статусом и ситуацијом у којој млади родитељи немају сталан посао, па се 

налазе на терету својих породица и тада се укључују баке и деде које воде 

децу на спортске активности и често финансирају овакву врсту активности. 

Генерални утисак свих испитаних јесте да се деца све мање играју с 

вршњацима, више су окренути кући, игрицама и социјалним мрежама, 

нарочито у периоду адолесценције. 

 

 И управо ту видимо да је савет министара Савета Европе, који је усвојио 

1995. године и општу Препоруку бр. P (95) 17 ‒ „О значају спорта за друштво”  

био и те како у праву када је препознао да примарна одговорност за стварање 

и одржавање услова за развој спорта, како је то дефинисано у Европској 

спортској повељи, лежи на јавним властима свих нивоа, који треба да 

обезбеде квалитетне услове живота и подједнаке шансе за све становнике. 

 

 На питање родитеља деце који су учествовали у квалитативном делу 
анализе о интересовању њихове деце и успеха у школи, готово јединствени 
одговор је био да њихова деца воле углавном два предмета, а то су 
математика и физичко васпитање и то без обзира на то да ли се ради о сеоској 
средини, општини или граду, те да су одлични ђаци. Интересовање девојчица 
које нису укључене у редовно физичко васпитање било је другачије, па је 
најчешћи одговор на ово питање био да девојчице која не вежбају највише 
воле предмете као што су географија, биологија, математика, језици и 

информатика. Заправо, могли бисмо рећи ‒ информатика пре свих, јер је у 
више наврата навођено да деца која се не баве редовном физичком 
активношћу највише времена проводе пред рачунаром, односно играју игрице 
у својој соби и то се највише односи на дечаке, док је коришћење социјалних 
мрежа својственије када говоримо о девојчицама. Када помињемо игрице, 
најчешћи начин за њихово играње у узрасту основне школе јесте играње 
онлајн игрица у својим собама, где дете стиче утисак да се игра са својим 
вршњацима, али је заправо изоловано у соби, а још већи изазов је што се та 
игра не односи само на игру с другарима из разреда или с другарима из 
њиховог окружења, већ се односи на игру са вршњацима и старијима из 
читавог света. Овај сегмент игре је нарочито усмерен на оне који су узраста 13 
или 14 година и углавном је карактеристичан за дечаке.  
 

 Када говоримо о начину игре девојчица у узрасту 11‒15 година, а које 
немају редовну физичку активност, стиче се утисак да је њихова визија игре 
окренута ка социјалним мрежама и праћењу наше и међународне естрадне 
сцене. Родитељи чије девојчице нису укључене у редовно физичко вежбање 
истичу проблем не само повећаног коришћења социјалних мрежа, него и 
праћења различитих ријалити програма, доступних током читавог дана на 
нашим ТВ каналима који имају статус националних ТВ емитера, па и у време 
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када су они на послу и нису у могућности да контролишу шта им деца гледају. 
Како би се поткрепила тврдња презасићености медијског простора ријалити 
програмом, наведен је пример једног од највећих, најважнијих културних 
догађаја у Србији , а то је сајам књига где су се управо највећи редови 
стварали испред штанда на којем је своју књигу потписивала „чувена” 

ријалити звезда. У тој гужви су се могле видети девојчице узраста 11‒15 
година које и у ТВ прилозима дискутују зашто их је привукла књига коју је 
написала поменута госпођа. Закључак родитеља је био да се мора поштовати 
различитост у сваком смислу речи, па и у смислу различитости укуса, али да 
морамо бити критични према ономе што се путем медија сервира деци као 
„вредност”.  
 
 Наравно, када говоримо о интересовању девојчица које се не баве 
редовном физичком активношћу, сигурно нису све окренуте поменутим 

активностима, већ имају друга интересовања ‒ музика, глума, хор, читање 
књига... Коначан закључак је да нема универзалног нити јединственог модела 
понашања девојчица, нарочито у узрасту од 11 до 14 година, али да је баш зато 
квалитетна настава физичког васпитања у квалитетним условима и с 
квалитетном опремом један од предуслова за већи обухват девојчица које се 
баве редовно физичким активностима, па би се тако квалитетном наставом 
физичке културе која се одвија у школама и повећао активизам девојчица. 
 
 Родитељи су због наведених чињеница изражавали забринутост да ће се 
на такав начин нашој деци „испрати мозак”, а све у смислу да сутра могу да 
постану немисаона бића или јефтина радна снага која нема никаквих 
интересовања нити зна шта су праве вредности. Тада се отворила и тема слабе 
заинтересованих младих за свет око њих и за генерално слаб активизам у 
сваком сегменту живота, а све се то повезивало са слабим социјалним 
статусом родитеља, недовољно опремљеним школама, недовољним бројем 
фискултурних сала, недовољном опремљеношћу фискултурних сала, скупом 
чланарином у спортским клубовима, скупом опремом, великим бројем 
такмичења која финансирају родитељи. Стекли су утисак да се деца више не 
играју и да су заправо у време када су они одрастали, своју потребу за 
физичким вежбањем остваривали у игри испред куће или зграде са својим 
вршњацима док су данас за задовољавање истих потреба потребни тренер, 

сала, клуб и слично. Такође, стиче се утисак да се ‒ када је реч о физичком 

вежбању ‒ одмах прелази на терен постизања резултата, а занемарује се 
чињеница важности рекреативног вежбања као средства за здрав, дуговечан и 
квалитетан живот и да такво рекреативно вежбање није искључиво одређено 
условима, новцем и тако даље . 
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2. Нове перспективе и решења из праксе тренирања младих 

девојака 

 

Нове перспективе и решења могу се систематизовати у неколико 

сегмената и то: 

 

 системска подршка државе на свим нивоима власти; 

 успостављања искрене и квалитетне комуникације између професора 

физичког васпитања и тренера локалних спортских клубова; 

 успостављање система едукације девојчица узраста 7‒15 година о значају 

физичког вежбања за њихово здравље; 

 измена наставног плана и програма у области физичког васпитања и 

обогаћивање наведеног плана убацивањем разноврснијег и за тај узраст 

интересантнијег програма физичког вежбања, изменом плана за гимнастику 

и радом на гимнастичким справама што ваља предвидети за млађе узрасне 

категорије (размотрити могућност вожње ролера, скејтбордова, плес, 

аеробик…); 

 повећан број часова физичког васпитања на пет пута недељно; 

 реализација ваннанставних активности у спортским клубовима                           

(ове активности би финансирале јединице локалних самоуправа у виду 

додатних средстава, а висина средстава би зависила од броја ученика који 

би имали могућност да пробају и више спортова и то без икакве надокнаде); 

 измена система рада школског спорта и приоритетно редовно вежбање, 

школске секције, такмичење на нивоу школе и општине и то укључивањем 

деце која нису ангажована у клубовима. 

 

 Када говоримо о системској подршци државе на свим нивоима власти, 

мислимо на неколико изразито важних сегмената где се може утицати на 

повећање процента девојчица узраста од седам до петнаест година, које се 

баве физичким активностима. Први сегмент се односи на доследну примену 

Закона о спорту, где је предвиђено да се у планирању буџета који је усмерен 

на финансирање програма из области спорта посебно води рачуна о 

финансирању програма спорта деце и омладине и рекреативног спорта.  

 

 Уколико би јединице локалних самоуправа поштовале ове одредбе 

Закона о спорту, знатна средства на целој територији Републике Србије била 

би усмерена управо на циљну групу овог истраживања тј. на девојчице узраста 

од седам до петнаест година. Оваквим начином реализације средстава из 

јавних финансија, у рекреативни спорт било би укључено више девојчица и то 

оних које нису укључене у рад по клубовима. 



Пројекат „Подршка спорту и физичкој активности девојчица – ActiveGirls“ 

 

Истраживач доц. др Драган Атанасов 9 

 

Јединице локалних самоуправа могу, а неке то и раде, да финансирају 

професоре физичког васпитања који се налазе на бироу за незапослене да 

реализују програм „Спорт у школе” којим се два пута недељено у одређеном 

спорту потпуно бесплатно одржавају ваннанставне активности. Тако се 

упошљавају незапослени, али се и укључује више деце која нису активна у 

раду спортских клубова.  

 

 Коначно, један од најважнијих аспеката системске подршке јединице 

локалне самоуправе развоју и унапређивању спорта девојчица узраста од 

седам до петнаест година јесу изградња, адаптација и опремање спортске 

инфраструктуре. То је сигурно један од највећих изазова уколико се анализира 

колико је та инфраструктура девастирана. Када се поведе разговор с 

професорима физичког васпитања о томе да ли су сале где се реализује 

настава физичког васпитања опремљене по утврђеним нормативима 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, одговор је да су од 

опреме добили нпр. нове лопте за кошарку, фудбал, одбојку, међутим, справе 

за гимнастику су најчешће из седамдесетих година, као и струњаче и друга 

опрема и спортски реквизити. То је можда и разлог што се део наставе која је 

у вези с гимнастиком знато мање реализује него, примерице, настава одбојке. 

 

 Успостављањем боље комуникације и система заједничког рада 

лиценцираних тренера с територије јединице локалне самоуправе на којој се 

налазе клубови и школе, ниво и квалитет наставе био би побољшан, часови 

разноврснији, повећала би се понуда нарочито када би се та сарадња 

реализовала и у ваннаставним активностима.  

 

 Територијални спортски савези имају прилику да путем својих програма 

осмисле и реализују програме едукације и кампања које би имале циљ у 

подизању свести девојчица узраста од седам до петнаест година о значају 

редовног бављења физичким активностима у смислу побољшања њиховог 

здравља, стручног оспособљавања спортских стручњака и стручњака у спорту 

и тако даље.  

 

 Измена наставног плана и програма физичког васпитања требало би да 

буде усмерена на прихватање чињенице да су се интересовања деце изменила 

у односу на период када је програм био прављен. Чињеницу да се млади све 

мање баве „традиционалним” спортовима, па макар они долазили и из 

породице олимпијских спортова, доводи нас до закључка да су промене 

потребне. Такав закључак донела је и Програмска комисија Међународног 

олимпијског комитета када се одлучивало о спортовима који ће се наћи на 

програму Олимпијских игара.  



Пројекат „Подршка спорту и физичкој активности девојчица – ActiveGirls“ 

 

Истраживач доц. др Драган Атанасов 10 

 

 За Олимпијске игре у Токију 2020. године први пут у историји је 

Организациони комитет игара имао право да предложи пакет од пет спортова с 

дефинисањем дисциплина и квотама тј. бројем такмичара по спортовима и 

дициплинама. У случају Олимпијских игара у Токију, на програму игара ће се 

на предлог Организационог комитета наћи карате, софтбол/бејзбол, сурфинг, 

слободно пењање и скејтборд. Током расправе на Скупштини МОК-а, одржаној 

3. августа 2016. године у Рио де Жанеиру, већина питања се односила на 

квалитет спортиста који ће учествовати, као и на квалитет и организованост 

самих спортова. Наиме, образложење представника Организационог комитета 

Токио 2020 и председника Програмске комисије МОК-а било је да је интенција 

МОК-а сада али и убудуће да привуку олимпијском покрету што више младих 

који се не баве „конвенционалним” спортовима, већ се баве спортовима који 

им омогућавају забаву, дружење и такмичење. Наглашено је да оваквим 

начином сагледавања суштине спорта и бављењем физичким активностима 

млади људи заправо гаје прави спортски и олимпијски дух и вредности 

олимпизма. Стиче се утисак да је употреба допинг средстава управо нашла 

„плодно тле” у спортовима у којима се границе померају из дана у дан, док с 

друге стране, ове друге врсте спортова промовишу и друге вредности ‒ 

ферплеј, дружење, уживање, вештину, а не „брже, боље више и јаче”. 

Размишљања у оквиру олимпијске породице иду толико далеко да ће се ускоро 

на столу за одлучивање наћи предлог да се и брејкденс нађе на програму 

Олимпијских игара као олимпијска дисциплина и то већ на Олимпијским 

играма у Паризу 2024. године. 

 

 Чини се да је „конвенционалан спорт” у кризи, а ми сматрамо да је та 

криза више условљена економским принципима тј. гледаношћу, откупом ТВ 

права и сличним факторима. Наиме, олимпијски покрет жели да задржи 

примат у организацији најмасовнијег и најважнијег спортског догађаја на 

планети. Да Олимпијске игре не би изгубиле битку с новим трендовима и  

кретњама које диктирају млади људи који су и највећи конзументи нових 

технологија и иновација, кренуло се у сусрет младима и препознавању 

њихових потреба и жеља у погледу спортских активности. У том смислу, и 

потребе наших ђака се подударају с потребама младих широм света, па смо 

тако утврдили да постоји потреба за изменом планова и програма физичког 

васпитања и да се морају уважити и унети нови модернији садржаји који ће 

бити у складу с потребама и жељама младих. На тај начин, отворио би се 

простор за веће укључивање девојчица узраста од седам до петнаест година. 

 

 У табели 1. приказано је шта мисле ученици о томе који су разлози да 

једна Ана иде на тренинге и који су њени мотиви за бављење физичким 

вежбањем. 
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Табела бр. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У табели број 2 се могу видети просечне оцене на постављена питања: 

 

Табел бр. 2 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

2.54 4.66 3.58 4.29 2.24 3.06 4.43 3.89 3.97 

 

 Као што се може видети из табеле, највећу просечну оцену је добила 

изјава број 2 ‒ здраво је бавити се спортом (јако важно), затим 7  ‒ ужива на 

тренинзима и 4 ‒ добро се осећа са својим пријатељима и у добром је друштву. 

 

 Један од начина за повећање укључивања девојчица узраста од седам до 

петнаест година могао би бити и координисани рад школа, клубова, 

територијалних спортских савеза и јединица локалних самоуправа. Наиме, 

могуће је дати деци прилику да пробају да се баве с више спортова и то тако 

што би сами одлазили у клубове, ови би водили евиденцију (која може бити и 

електронска) и након тога би се та услуга и новчано валоризовала и зависила 

би од броја ученика који су посећивали клубове (спортске, теретане, фитнес 

клубове, плесне школе, школе фудбала, тениса и слично) након чега би 

територијални спортски савез и јединица локалне самоуправе рефундирале 

клубу новац као надокнаду за пружену услугу у виду чланарине која не сме 

прелазити 10% просечног личног дохотка на територији републике Србије за 

претходну годину. Оваквим поступањем клубови би били максимално 

мотивисани да отворе своја врата и привуку што више ученика, повећала би се 

потреба за запошљавањем стручног кадра, ученици би имали већи избор и 

цела активност их не би коштала. Коначно, бенефит би имао и град јер би 

Ана иде на тренинг зато што: 

1. воли да победи своје противнике  

2. здраво је бавити се спортом  

3. овако ће имати боље тело, веће мишиће 

4. добро се осећа са својим пријатељима и у 
добром је друштву 

5. њени родитељи би желели да он игра 
рукомет  

6. њен идол је познати рукометаш 

7. ужива на тренинзима  

8. вешта је у рукомету 

9. жели да постане репрезентативка у рукомету 
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имао задовољније родитеље и оно што је најважније ‒ наше друштво би имало 

здраву децу с развијеним навикама у погледу редовног физичког вежбања. 

 

3. Ефикасна комуникација међу професорима физичког 

васпитања, спортским стручњацима, другим стручњацима 

у спорту и девојчицама (7‒15 година) с циљем 

превазилажења препрека и постизања бољих ефеката у 

спорту 

 

 Колико је велик значај добре комуникације између професора физичког 

васпитања и тренера у клубовима, као и спортских лекара и психолога, ради 

превазилежања препрека и постизања бољих ефеката у спорту, истакли смо 

већ у претходној тачки. Међутим, морамо напоменути још неке аспекте који 

могу допринети већој активацији девојчица када је реч о физичким 

активностима. Један од закључака истраживања био је и да је за девојчице 

доста важно ко им предаје физичко васпитање или ко с њима ради у клубу. 

Јединствен је закључак да је најбоља опција да с девојчицама раде жене 

наставнице физичког васпитања и жене тренери, а за то има много разлога. 

   

 Прво, психологију девојчица много боље разумеју жене тренери и 

професори, а степен поверења је такође повећан нарочито у периоду живота 

девојчица када уђу у пубертет и када се сусрећу и с физичким променама. 

Важно је напоменути да највећи број девојчица и престаје да се бави физичким 

вежбањем јер желе да остану лепе, да не постану мушкобањасте1 и зато што су 

у том периоду веома осетљиве.  

 

 Праксу да са женама раде жене имају највеће спортске силе на свету и 

то је рецепт који сигурно даје одличне резултате. Наиме, опште је позната 

чињеница да су жене веома добро заступљене као такмичарке, нпр. 

олимпијски тим чини 50% жена, али касније, када треба да постану тренери и 

спортске функционерке, оне „нестају”. Зато подизање свести о значају 

повећаног учешћа жена у спорту није обавеза која нам се намеће поштовањем 

европских стандарда, већ потреба да се што више девојчица задржи и да се 

што дуже баве спортом и физичким вежбањем. 

 

 У малим срединама, недостатак избора тј. недостатак спортских клубова 

из различитих спортских грана веома је озбиљан проблем. Да би се он решио, 

кључну улогу треба да има јединица локалне самоуправе која може 
                                                           
1 Већина испитаних девојчица сматра да бављење спортом може да утиче на губитак женствености. 
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финансирањем ангажмана тренера из гране спорта коју то место нема да 

финансира спортске стручњаке из других места и то путем својих прогама. На 

пример, један такав случај постоји у Општини Уб, где је врхунска одбојкашка 

играчица коју плаћа јединица локалне самоуправе остала и након своје 

каријере у Убу да живи и ради као тренер у клубу. Интересовање за женску 

одбојку је тада нагло почело да се повећава, те се квалитетним радом дошло и 

до тога да једна мала општина има много играчица из Уба у свом тиму који је 

веома успешан члан прве одбојкашке женске лиге. 

 

 Још бољи пример је Општина Оџаци, која финансира програме за 

повећани обим бављења спортом и то нарочито у сеоским срединама, где се 

обухват повећао и за 100% у односу на почетак реализације пројекта. На тај 

начин се и људи мотивишу да остану да живе и раде у селу. Посебно ваља 

апострофирати реч „радити” у селу, јер ако људи немају шта да раде, немају 

ни од чега да живе, па су самим тим принуђени на миграције. Зато је Општина 

Оџаци кренула у један веома храбар пројекат који се показује као вишеструко 

користан и из године у годину се повећава обухват деце која се нису налазила 

у систему рада спортских клубова ‒ они постају физички све активнији, а 

програми анимације деце све су обимнији и разноврснији.  

 

 Истраживање и анализа показали су да постоји потреба реорганизације и 

успостављања новог система школског спорта, где би приоритет била деца 

која нису у систему организоваог вежбања у спортским клубовима, где сâмо 

такмичење не би било приоритетно, већ масовност, дружење, заједничке 

активности свих ученица и ученика. На таквим активностима могло би се 

радити, као и на успостављању нове културе навијања, поштовања ферплеја, 

етике у спорту. Деца која се већ баве спортом могла би бити обучавана за 

судије и делегате и на тај начин допринети већем квалитету организованих 

спортских активности. 

 

 Било је и предлога да се угледамо на Норвежане, код којих је забрањено 

путовање и лигашко такмичење деце до 11 година. Такмичења су дозвољена 

само унутар клуба и општине где деца живе и где могу доћи на спортски терен 

пешке или бициклом.Тиме су заправо заштитили децу од преране 

специјализације и не излажу их дугим путовањима на такмичења и опет дугом 

путовању до куће, што никако није здраво, нарочито за оне најмлађе. 
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4. Вођење спортских сесија 

 

 Током истраживања, установљено је да је питање ко и како води наставу 

физичког васпитања или тренинга у спортским клубовима и те како важно. О 

томе смо већ дискутовали и указали на потребу да се у реализацију наставе 

физичког васпитања и у рад спортских клубова мора укључити знатно више 

жена професора ‒ тренера. 

 

 Један од основних услова да би се прво девојчице анимирале да почну 
да се баве одређеном спортском активношћу, а касније и да у тој активности 
остану што дуже, јесте квалитетан стручни кадар. У систему школства, 
нарочито у изабраном узорку, учешће жена професорки је на завидном нивоу, 
али када говоримо о клубовима, оно је готово занемарљиво. Наиме, постоје 
спортске гране као што су нпр. ритмичка гимнастика или синхроно пливање, 
где жене тренери имају свој простор, али у традиционално мушким гранама 
спорта има их у изразито малом проценту, а о руководећим структурама није 
ни потребно говорити јер се ту учешће жена своди на „статистичку грешку”. То 
значи да је потребо радити на унапређивању и подизању капацитета спортских 
клубова у смислу отварања простора за укључивање више жена спортских 
стручњака. Потребно је стога апеловати на доносиоце одлука у националним 
гранским савезима и у спортским клубовима да делују у овом правцу. 
 
 Управо то је сегмент чијим би се унапређивањем створио знатно 
повољнији амбијент за веће укључивање девојчица у редовно физичко 
вежбање. У развијеним спортским системима, као што је на пример 
француски, већ је утврђен стандард да с девојчицама углавном раде жене 
тренери. 
 
 Када је реч о значају квалитета вођења наставе физичког васпитања и 
тренинга у спортским клубовима, ниво квалитета професора и тренера јесте 
задовољавајућ. Постоје примери правих посвећених тренера и професора који 
су омиљени не само у зони њиховог деловања, већ и у широј друштвеној 
заједници. Такви спортски стручњаци омиљени су у селима и градовима и 
самом појавом изазивају пријатан осећај и осмехе деце која их срећу. Радећи 
квалитативну анализу, истраживач излази на терен и има тај „луксуз” да може 
да анализира и оно што није изречено на фокус-групама, оно што није 
написано у упитницима, те анализира и оно што доживи у непосредном 
контакту с људима. И управо ту се јасно може видети колико је важан услов да 
професор и тренер буде пре свега добра особа и педагог који има разумевања 
за потребе деце и њихове проблеме. Мислимо да су ове карактеристике и 
пресудне у смислу мотивације деце, нарочито девојчица да се баве спортом. 
Уколико је особа која се бави едукацијом или тренингом пријатна особа која 
воли људе, особа која зрачи добром енергијом, особа која је добронамерна и 
која зна да слуша и чује, особа која није наметљива, а опет која и те како зна 
да се позицонира у том дечјем свету не користећи ауторитет функције 
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наставника и тренера, већ градећи свој ауторитет знањем и пре свега 

посвећеношћу послу који обавља ‒ то је можда и кључни разлог да неко заволи 
час физичког васпитања или одређену грану спорта на прави начин.  
 
 Из квалитативне анализе је тако проистекао и закључак да би у сегменту 
пријема студената на факултетима који школују будући наставни кадар из 
области спорта, психолошки тестови и тестови личности морали бити 
значајнији и цењенији, да се током школовања ради на том педагошком 
аспекту уз посебно назначавања посвећености као можда најзначајнијег 
аспекта у раду с младима. У упитницима које су попуњавали ученици јасно се 

види да је њима личност професора ‒ тренера и те како значајна.   
 
 Током анализе попуњених упитника, једна чињеница нам је привукла 
пажњу а указује на парадокс да деца на питање који је начин најбољи да се 
некоме укаже на грешку, одговарају да од тренера очекују казну за погрешно 
изведен потез у спорту, а у исто време, од родитеља очекују искључиво 
подршку, што нас наводи на закључак да им је у друштву, школи и клубу  
наметнут образац понашања који њима заправо није прихватљив и да су 
њихова очекивања у том смислу потпуно супротна када су искрени према себи. 
 
 У току тренинга, тренер је викао на Ивану, јер је лопту бацила на 

погрешно место. Шта мислиш о томе? 

 

1. То је исправно, јер ће Ивана на овај начин боље запамтити где треба да 

баца лопту. 

2. Било би боље да је похвали онда када лопту баца на добро место. 

3. Ивану то уопште не узнемирава.  

4. Ивани је то сигурно тешко пало. 

5. Ако мислиш да постоји неки други разлог, молим те упиши га (Напиши!):  

 

1. 2. 3. 4. 5. 

654 229 42 111 99 
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Ако анализирамо како су одговориле девојчице и дечаци, можемо да изведемо 

исти закључак 

  1. 2. 3. 4. 5. 

девојчице 318 120 19 64 61 

дечаци 336 109 23 47 38 
 

 Уколико анализирамо дате одговоре, можемо закључити да је 

забрињавајуће велик проценат одабраних одговора био усмерен на то да је за 

децу прихватљиво понашање тренера да виче на онога ко погреши како се та 

грешка не би понављала. Када упоредимо резултате из квалитативне анализе 

где су тренери сматрали да је потпуно оправдано кажњавати дете додатним 

вежбама, јер сматрају да је то заправо мотивишући фактор, онда можемо рећи 

да се у клубовима па и у школи гаји култ „спартанског” приступа, где се 

грешке сурово кажњавају како од тренера тако и од колега спортиста и да су 

такви поступци општеприхваћени као добри. Међутим, када је подршка 

родитеља у питању, очекивања деце су сасвим супротна, јер више од 54% деце 

одговорило је да сматрају да ће родитељи рећи детету које освоји четврто 

место на такмичењу „Честитам ти! Био си јако добар!” Таква контрадикторност 

наводи нас на чињеницу да се деца на тренингу прилагођавају 

општеприхваћеним стиловима понашања, нарочито тренера, а да заправо и 

када погреше, очекују да им се упуте речи подршке и охрабрење да ће 

следећи пут бити боље.  

 

5. Примери прича и примери наставе физичког васпитања и 

обуке 

 

 У претходним разматрањима већ смо навели поједине примере добре 

праксе, али ћемо ипак навести још неке. Поново ћемо се осврнути на 

интенције Међународног олимпијског комитета који је донео одлуку да на 

Олимпијским играма у Токију 2020. године учествује исти број мушакараца и 

жена и да квоте за квалификације по спортским гранама буду подједнаке за 

жене и мушкарце. Међутим, неки спортови су отишли још даље. Нпр. џудо 

спорт је предложио Међународном олимпијском комитету да у програм 

Олимпијских игара у Токију 2020. године уврсти нову олимпијску дисциплину, 

а то је такмичење тзв. микс тимова. О чему се заправо ради? Светска џудо 

федерација је пре две године почела с тестирањем новог модела такмичења и 

то су екипна такмичења микс тимова где се такмиче заједно у истом тиму и 

мушкарци и жене. Ова пракса се показала као изванредна и од џудисткиња и 

џудиста прихваћена је више него што се очекивало. Тако је светска џудо 

федерација одлучила да кандидује ову дисциплину као нову олимпијску 
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дисциплину и у Токију на Олимпијским играма 2020. године први пут ћемо 

добити олимпијске шампионе у микс тиму, а ова одлука је донета 9. јуна 2017. 

године у оквиру дискусије о олимпијским дисциплинама за 28 спортова који се 

налазе на редовном програму олимпијских игара. На овај начин се шаље 

неколико порука и оне нису усмерене само на наглашавање равноправности, 

већ се на овај начин промовише и женски џудо спорт. 

 

 Један од одличних примера да дечаци и девојчице могу играти заједно 

дао је пројекат Futball Friends, где заједно у тиму играју дечаци и девојчице и 

што је такође занимљиво ‒ утакмице не суде судије већ сами учесници 

утакмице. Тиме се повећава осећај одговорности и поштовања ферплеја.  

 

 Када говоримо о феномену „важности” такмичења, морамо се осврнути 

на чињеницу да је оптерећење резултатом и такмичењем један од кључних 

узрока неукључивања у редовне физичке активности и брзог престајања с 

физичким вежбањем. Важност резултата на такмичењима форсира се са свих 

страна из куће од стране родитеља и околине у којој дете живи и борави, у 

школи где се резултати користе за промоцију квалитетног рада у школи и 

коначно ‒ оно што је и најопасније јесте да се у децу усађује матрица да се 

мора бити врхунски спортиста или другачије бављење физичким активностима 

нема никаквог смисла, што наравно није тачно. Ту управо лежи и највећа 

замка у коју смо се ми као друштво ухватили. Наша деца и њихово окружење 

имају највећа очекивања од самих себе и када дођу у пубертет и када спознају 

да нису, на пример, нови Новак Ђоковић, они се разочарају и доносе одлуку да 

престану с бављењем спортом. На питање родитељима и нарочито тренерима 

како деца доносе одлуку да престану да се баве спортом, једногласан је био 

одговор да одлуку доносе сами и да о њој претходно размисле и она по 

правилу буде и коначна. Најчешћи период када девојчице прекидају да се баве 

спортом јесте прелазак из основне школе у средњу и када се упише факултет. 

Ту и пресељење игра значајну улогу, девојке имају нове услове живота, 

другачије врсте обавеза, али смо стекли утисак да се младе девојке тада 

охрабре да доносе самостално одлуке без утицаја родитеља и да то обично 

буде укидање активности која их није чинила срећним, већ им је због 

наметања такмичења и великих очекивања постала ноћна мора.  

 

 Зато је едукација свих у систему и те како потребна, као и успостављање 

нових стандарда вредности, где резултат неће бити на приоритетном месту и 

коначно ‒ да се више окренемо човеку као мисаоном бићу којем је вежбање 

лек и потреба како би био продуктиван и користан широј друштвеној 

заједници.  
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6. Нови приступ ‒ како задржати девојке у спорту 

 

Из свега горе наведеног јасно се виде модели како мотивисати 

девојчице да се баве редовном физичком активношћу, али и како да у њој 

остану до краја својих живота. Да бисмо створили одговарајуће услове, 

потребна је јасна стратегија с јасно дефинисаним мерама, активностима и 

индикаторима који ће нам показати да ли смо у својој намери успели или 

нисмо, а све како бисмо могли кориговати систем.  

 

 Нови приступ пре свега мора бити хуман, заснован на стварним 

потребама и интересовањима младих с јасном подршком државе на свим 

нивоима власти и уз помоћ медија који ће идеју промоције здравих стилова 

живота представљати нашем друштву у целости.  

 

 Када се сагледају сви до сада наведени предлози, они су углавном 

узрочно-последично зависни од висине улагања новчаних средстава у  

финансирање спортске инфраструктуре, програма, наставника и професора, 

отварања могућности за запошљавање и другог. Међутим, сигурно највећи 

изазов јесте промена свести о значају бављења физичким активностима. 

Сматрамо да у школском спорту и спорту младих постизање врхунских 

резултата не треба да буде приоритет. Када говоримо о врхунским 

резултатима, онај мали проценат високонадарених за спорт требало би путем 

системски дефинисане процедуре идентификације талената бити препознат и 

упућен у клубове који морају имати јаку структуру и стручне капацитете како 

би испратили развој талента до врхунског спортисте.  

 

 Међутим, ово истраживање је више усмерено на оне друге који немају 

капацитета за постизање врхунских резултата и бави се разматрањима како 

њих задржати у спорту и шта је то што они треба да нађу у спорту што ће их ту 

и задржати. Зато толико потенцирамо важност промене свести и то тако што 

желимо да промовишемо став да се спортом треба бавити како би девојчице 

биле здраве, данас добри ђаци, сутра добре студенткиње, касније добре мајке 

и жене с капацитетима за успешну професионалну каријеру.  

 

 Уколико се погледају претходно реализована истраживања о активизму и 

навикама у спорту, видеће се да у нашој земљи више од 60% људи не вежба. С 

друге стране, уколико се погледају спортске навике становника европских 

држава, видеће се јасна разлика у навикама становника који имају развијенију 

свест о значају рекреативног вежбања и то је процес који траје од најранијег 

узраста. Међутим, без обзира на то што је та свест развијенија него код нас, 

Европска унија је поставила приоритет да се у будућим годинама још више 
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њених становника укључи у активно вежбање и бављење рекреативним 

активностима. 

 

 У табели бр.1 приказано је укупно учешће становништва у рекреативним 

активностима у Европској унији 2005. године.2 

 

Табела  бр.1 

 

НАЗИВ ДРЖАВЕ % 
ФИНСКА 85 

ШВЕДСКА 82 

ДАНСКА 69 

ИРСКА 60 

ХОЛАНДИЈА 59 

ВЕЛИКА БРИТАНИЈА 55 

ФРАНЦУСКА  54 

БЕЛГИЈА 51 

ЛУКСЕМБУРГ 48 

НЕМАЧКА 47 

АУСТРИЈА 45 

ШПАНИЈА 43 

ИТАЛИЈА 33 

ГРЧКА 32 

ПОРТУГАЛ 27 
 

 
 Један од важних сегмента укључивања већег броја девојчица узраста 
од 7 до 15 година јесте и стварање услова за већу доступност спорта. Међу 
кључним факторима јесте обезбеђивање услова да бављење спортом буде 
бесплатно. На тај начин, спорт би постао доступан и њиме би се могли бавити 
деца свих социјалних структура. Чланарине за бављење спортом представљају 
један од значајних фактора за смањење учешћа девојчица у организованим 
физичким активностима, јер услед слабог економског статуса, велики 
проценат родитеља нема могућности да приушти својој деци организовано 

вежбање. Међутим, чланарина није једини ограничавајући фактор ‒ ту долазе 
трошкови куповине специфичне спортске опреме, али и плаћање такси за 
учешће на такмичењима. Све то заједно је велики намет за већ мале кућне 
буџете па тако, поред свих наведених препрека, и недостатак новца игра 
веома важну улогу.  
 
 Повећање броја часова физичке културе на пет пута недељено једна 
је од најважнијих препорука овог истраживања. Свакодневним физичким 

                                                           
2 Van Bottenburg et al (2005), „Sports participation in the European Union: Trends and Differences“ 



Пројекат „Подршка спорту и физичкој активности девојчица – ActiveGirls“ 

 

Истраживач доц. др Драган Атанасов 20 

 

вежбањем повећали бисмо квалитет живота и здравља младих, а и стварале би 
се навике потребе свакодневног вежбања.  
 
 Један од примера како задржати девојке да се баве редовном 
физичком активношћу јесу и овакве врсте међународних пројеката. Наиме, 
коришћењем средстава Европске уније и других фондова, отвара се могућност 

међународне сарадње и што је још важније ‒ размене искустава с партнерима 
у пројекту. Сматрамо да овај пројекат представља добар почетак за будуће 
конкретне активности и заједничку сарадњу Мађарске и Србије у стварању 
услова за што већи обухват девојчица које ће се укључити у бављење 
спортским активностима. Надамо се да ћемо успети да реформишемо наставу 
физичког васпитања, да ћемо успети да изградимо недостајаћу спортску 
инфраструктуру и опремимо је одговарајућим спортским реквизитима и 

опремом и коначно ‒ да ћемо успети путем кампања да подигнемо свест 
грађанки и грађана АП Војводине о значају редовног бављења физичким 
активностима. 
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