
ХУМАНИСТИЧКИ АСПЕКТИ 
ШКОЛСКОГ СПОРТА



• Бављење физичком активношћу и
спортом је људско право које је
уграђено у Резолуцију Европског
парламента о развоју и спорту, а такође
и нашим Законом о спорту.



• Школски спорт је спона између два
подручја физичке културе – спорта и
физичког васпитања.

• Он садржи карактеристике оба подручја
али приоритет имају карактеристике
физичког васпитања и зато га
третирамо као део образовног система.



• Школски спорт се реализује кроз
спортске секције које имају елементе
тренажног процеса и кроз школска
такмичења која поштују спортска
правила, а спортски резултати нису
циљ већ средство.



• Физичко васпитање омогућује ученицима
да стекну физичко образовање и формирају
позитивне ставове према физичкој
активности и спорту, а бављење школским
спортом омогућује да се кроз различите
облике такмичења унапреде моторичке
(психофизичке) способности и могу да
представљају прелаз ка активном бављењу
спортом у спортским клубовима.



• Закон о спорту наводи да “бављење
спортом мора да буде хумано, слободно и
добровољно, здраво и безбедно, у складу са
природном средином и друштвеним
окружењем, фер, толерантно, етички
прихватљиво, одговорно, независно од
злоупотреба и циљева који су супротни
спортском духу и доступно свим грађанима
под једнаким условима, без обзира на узраст,
ниво физичких способности, степен
евентуалне инвалидности, пол и друго лично
својство” (Закон о спорту, члан 4)



• Чињеница је да је данас савремени
регистровани спорт практично
супротност овом члану Закона о спорту.

• Ово има свој одраз у спортском
васпитању у оквиру школског спорта и
доводи до антагонизма између
прокламованих етичких начела и
реалности.



• “Школски спорт” – “Спорт у школи”
• Основни елементи спорта су такмичење

и воља
• Циљ регистрованог спорта је резултат

без обзира на то којим средствима је
постигнут.

• Ови елементи су непожељни у
школском спорту где су примарни циљ
забава и образовање



• Наставник у школском спорту не сме
да се понаша као спортски тренер коме
је такође примарни циљ резултат по
сваку цену.

• Наставник треба да тежи развоју и
неговању етичких вредности које се
остварују путем физичког вежбања.



Да би школски спорт испунио овакве захтеве он
мора:

• Да омогућује сваком ученику да вежба, колико
може и колико жели,

• Да промовише учешће у спортским надметањима
али не обавезно и резултате,

• Да буде усмерен на формирање потребе за
редовним физичким вежбањем

• Да подстиче коректан однос учесника у спорту
• Да ствара такво окружење где ће бављење

спортом да представља забаву и пријатност,
• Да формира трајно интересовање за бављење

спортом



• Главно питање савремене педагогије
спорта је како вратити и обезбедити
хуманистичку компоненту савременом
спорту?

• То је могуће ако се тежи и ради на
враћању првобитне одлике спорта а то
су забава и разонода, уз инсистирање
на поштовање и примену етичких
начела у свим елементима спорта.
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