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ВЕРСКА НАСТАВА 
Циљ и задаци 

Циљеви верске наставе јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и религијских заједница које живе и делују на нашем животном 

простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући 

слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој историјски 

припадају, односно чување и неговање сопственог верског и културног идентитета. Упознавање 

ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате Цркве или верске заједнице 

треба да се остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских 

искустава и филозофских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и 

достигнућа човечанства. 

Задаци верске наставе јесу да код ученика: 

- развија отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и 

отвореност и однос према другим личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и 

развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни индивидуализам 

и егоцентризам; 

- развија способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и 

света, о људској слободи, о животу у заједници, о феномену смрти, о односу са природом која 

нас окружује, као и о сопственој одговорности за друге, за свет као творевину Божју и за себе; 

- развија тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог 

народа и сопствене Цркве или верске заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама 

и културама другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже између заједнице и властите 

личности и ка остваривању сусрета са светом, са природом и пре и после свега са Богом; 

- изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, 

историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим областима; 

- изгради свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и 

преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и природи. 

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА) 

Циљ и задаци 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у основном образовању и васпитању јесте да 

пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући две димензије: историјски 

хришћански живот (историјску реалност цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију 

идеалног). То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринираној, 

литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења 

живота и постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и 

теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско виђење (литургијско, као и 

подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на 

њихову националну припадност и верско образовање. Све ово спроводи се како на 

информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се 

доктриниране поставке спроведу у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са 

другим људима и са собом). 

Задаци православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу као другој и друга чијој личности у односу на нас, као и 

отвореност и однос према другом човеку као икони Божијој, личности, такође, другачијој у 

односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

- развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и 

света, људској слободи, животу у заједници, феномену смрти, односу са природом која нас 

окружује и друго, као и одговарање на ова питања у светлу православне хришћанске вере и 

искуства Цркве; 

- изграде способности дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, 

успона и падова у историји човечанства, као и достигнућа у разним областима стваралаштва (при 

чему се остварује комплементарност са другим наукама); 
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- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другима, у изналажењу равнотеже 

између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом (са људима различитих 

култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; 

- изгради уверење да свет и све што је у њему створени су за вечност, да су сви створени да буду 

причасници вечног живота, те да из те перспективе код ученика развије способност разумевања, 

преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и 

према творевини Божијој и изгради спремност на покајање. 

Садржаји наставе православног катихизиса распоређени су по линеарно-концентричном 

(симбиотичком, спиралном) принципу. То значи да се у сваком разреду изабирају одређени 

раније уведени садржаји, а затим се у оквиру сваке теме, које ће се током дате године школовања 

низати у сукцесивном следу, врши се активизација претходно стечених знања и формираних 

умења. Наравно, у сваком разреду уводе се и потпуно нове теме, које ће послужити као ослонац 

за надограђивање знања у наредним разредима. След тема је у нижим разредима силазни 

(десцендентни), односно базира се на излагању материје према психолошкој приступачности, док 

је у вишим разредима основне школе узлазни (асцендентни), дакле темељи се на начелима 

теолошке научне систематике. 

Први разред 

Циљ наставе православног катихизиса у овом разреду јесте прихватање да је постојање израз 

заједништва личности, а да личност постоји само у заједници слободе са другом личношћу. 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

- уоче да се кроз слободни однос љубави према некоме или нечему тај неко или нешто 

конкретизује, односно да постаје за нас јединствено и непоновљиво; 

- уоче да љубав човека према другим људима и природи њима даје непоновљиву вредност и 

постојање; 

- уоче да од онога кога заволимо зависи и наше постојање; 

- науче да је човек икона Божија управо због тога што може да друга бића чини непоновљивим. 

Садржаји програма 

- Човек је икона Божија (човек има својство да љубављу чини нешто да постоји, слично као што 

то може Бог). 

- Бог је заједница личности Оца и Сина и Светог Духа (биће као заједница, као љубав). 

- Човек као биће заједнице. 

- Бог је из љубави створио свет заједно са Сином и Духом. 

- Исус Христос је посредник између Бога и створене природе. 

- Црква је заједница свих људи и целе природе кроз Христа са Богом. 

- Православна иконографија показује свет и човека у заједници с Богом. 

Начин остваривања програма 

Настава православног катихизиса у првом и другом разреду основне школе треба да буде 

припрема ученика да прихвате да је постојање израз заједнице, односно да је личност заједница 

са другом личношћу. Зато у настави треба користити она дечја искуства која на то указују. То се 

може остварити кроз приче, цртеже које ће деца сама цртати и на којима ће увек бити 

представљена бића у односу, тј. целина онога што се црта (нпр. родитељи, браћа, сестре, кућа, 

двориште све заједно; море и лађе на мору са птицама и сунцем итд. преко дружења и 

организовања таквих врста игара које ће указивати на заједницу са другим као основу 

постојања). Да би при том била избегнута опасност од схватања да свака врста заједнице може 

бити основ истинског постојања, треба увек имати на уму и истицати литургијско искуство 

заједнице и литургијску структуру која је утемељена на слободи, а не на природним нагонима. 

Појмове као што су: Бог, личност, слобода, љубав, треба такође, увек тумачити на основу 

искуства заједништва са другим човеком, односно литургијског искуства заједништва. Кад 

говоримо о Богу, све треба тумачити у оквиру Литургије, њене структуре и радњи које се тамо 

одвијају. На тај начин ће се избећи апстрактност која је страна деци овог узраста и постићи то да 

се Бог сусреће и види кроз живе и конкретне чланове Литургије у једном догађају, што је 

суштина хришћанског учења о оваплоћењу Бога Сина, о томе да је личност заједница са Богом 

као са другом личношћу и да је слобода љубав према другој личности. 
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Конкретно у првом разреду треба наглашавати: 

- искуство љубави које чини да свет који нас окружује не буде маса, већ да га чине конкретна и 

непоновљива бића. Пример за ово дат је у причи Љубав у уџбенику: Епископ Игњатије, Црквени 

словар, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2002. Слични примери могу се наћи у 

књизи Мали принц, Егзиперија и у другим сличним књигама, као и у оквиру непосредних 

људских искустава; 

- да биће са којим смо у заједници љубави постаје извор и нашег постојања као конкретне 

личности. Пример за ово дат је у причи Извор нашег живота у наведеном уџбенику. 

Теме: Човек је икона Божија и Бог је створио свет из љубави треба објаснити на примеру из 

приче Љубав у наведеном уџбенику. Ученицима треба показати да кад човек неког заволи, 

односно кад оствари заједницу са неким, тада он за њега стварно и постоји, односно као да га 

човек својом љубављу ствара и то као конкретно и непоновљиво биће. Ту моћ једино имају Бог и 

људи, с том разликом да једино Бог може да ствара нешто из небића. 

Теме: Христос је посредник између Бога и света и Црква је заједница природе и људи кроз 

Христа с Богом треба, такође, објаснити на основу искуства љубави према другом бићу. Када 

човек воли једно биће, онда у њему гледа и сва остала. Бог Отац највише воли свога Сина, Исуса 

Христа, и у њему види све људе као своје синове. Све што буде постало део ове заједнице Бога 

Оца и Сина, Исуса Христа, постаће драго и Богу и постојаће вечно. (Видети пример из приче 

Даровање у уџбенику. То треба повезати са догађајем крштења којим улазимо у Цркву као 

заједницу Христа са Богом Оцем, односно да се крштењем конституише Црква, заједница са 

Христом, у којој постајемо синови Божији и зато браћа међу собом). 

Опште напомене 

Оно што је најважније и што је основни циљ катихизиса јесте то да ученици постану чланови 

Литургијске заједнице. Јер, Литургија, као живо присуство Христа и као икона вечног постојања 

природе и човека, треба да да ипостас, односно да оцрквени и да да смисао нашем историјском 

живљењу. Зато треба, кад год је то могуће, ученике доводити, или упућивати на Литургијска 

сабрања. 

У току сваке године, конкретно пре свих наилазећих великих празника, како Господњих, тако и 

Богородичиних и светитељских, треба упознати ученике са историјом настанка празника и 

садржином догађаја који се слави. Кад је реч о светитељским празницима посебну пажњу треба 

обратити Србима светитељима: Св. Сави, Св. Симеону, на празник Видовдан итд. Ученици би 

требало да се упознају и с личностима светитеља које славе као Крсну славу. (У ту сврху треба 

пре свега користити житија тих светитеља која се могу наћи и у: Јустин Поповић, Житија 

светих, Ћелије, Ваљево, а затим и осталу пригодну литературу). 

Такође, пре почетка Васкршњег поста, треба упознати ученике с његовом садржином и циљем, 

као и са богословском подлогом поста, и његовом важношћу за човека. (Најпогоднија литература 

за то јесте: А. Шмеман, Велики пост, Крагујевац, последње издање.) 


