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Прошло је више од четрдесет година од када је Роџер Вотерс из групе Пинк 
Флојд описао образовни систем као додавање још једне цигле у зид, алуди-
рајући, између осталог, на проблем изостанка индивидуализованог приступа, 
креативности и критичности у образовању. На прагу смо четврте по реду инду-
стријске револуције која је донела појачано улагање у развој паметне техноло-
гије, у вештачку интелигенцију и роботику. Које предности и шансе образовном 
процесу доносе промене настале услед развоја нових технологија? Наставници 
сада подучавају генерацију ученика чији саставни део одрастања представља 
интернет и који комуницирају и социјализују се не само у реалном, већ и у ди-
гиталном простору. Почетком 2020. године свет је захватила нова криза. Пан-
демија вируса COVID-19 за образовни систем и све његове актере представља 
још један значајaн изазов и захтева убрзано развијање нових компетенција и 
наставника и ученика. Како се образовни систем прилагођава новонасталим 
околностима? Како разумемо ове промене у контексту савременог образовања? 
У публикацији која ће бити приказана у овом тексту отварају се ова и слична 
значајна питања и разматрају проблеми и перспективе савременог образовања. 
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(Учитељски факултет, Београд). Књига се састоји од радова аутора из десет зе-
маља: Србија, Русија, Хрватска, Сједињене Америчке Државе, Словенија, Бу-
гарска, Монголија, Пољска, Грчка и Северна Македонија. 

Први рад у овом тематском зборнику је текст под називом A modest 
ambitious proposal: Envisioning an education system that works for everyone, у коме 
аутори Корнелија Мрњаус (Kornelija Mrnjaus) и Џејсон Лејкер (Jason Laker) дају 
историјски преглед погледа на образовање и његове циљеве од периода ста-
рих Грка и Римљана до данас, разматрајући образовне промене које су настале 
услед промена различитих друштвених, економских и политичких околности. 
Аутори говоре о будућности савременог образовања, истичу значај образовања 
по мери свих и подсећају да ће без обзира на развој нових технологија и изазо-
ва које доноси савремено доба, образовање увек бити присутно и неопходно. 
У раду Knowledge in shadow – misconceptions related to light phenomena that are 
retained in spite of education, Гордана Мишчевић, Сања Благданић и Марија Бо-
шњак Степановић говоре о научној писмености из конструктивистичке пер-
спективе и о значају раног увођења научног образовања у образовни систем. 
Ауторке наглашавају колико је важно бавити се испитивањем и превазила-
жењем заблуда о природним феноменима. Резултати њиховог истраживања 
показују, на примеру испитивања погрешних уверења о светлосним феноме-
нима, да ученици четвртог разреда основне школе, као и њихови наставници 
доминантно не манифестују тешкоће у решавању основне верзије задатка о 
позицији сенке у односу на позицију Сунца током дана. Међутим, приликом 
решавања комплексније верзије задатка која се односи на промену позиције 
Сунца, код већине ученика регистрована су погрешна уверења, а налаз на који 
аутори посебно скрећу пажњу је да су иста погрешна уверења регистрована и 
код већине наставника. Налази овог истраживања упућују на улогу наставника 
у настанку, али и у превазилажењу погрешних уверења. 

Рад Иване Ђерић, Душице Малинић и Рајке Ђевић Project-based learning: 
Challenges and implementation support посвећен је пројектном учењу. Ауторке 
најпре описују карактеристике три различита приступа учењу који су засно-
вани на конструктивистичкој теорији учења: учењу оријентисаном на проје-
кат, учењу оријентисаном на проблем и учењу оријентисаном на истраживање. 
Следи критички осврт на процес имплементације пројектног учења у образов-
ни систем Републике Србије, односно на две стратегије подршке које су раз-
вијене у ту сврху: тренинг наставника и школских сарадника и приручници са 
материјалима за подршку. Ауторке дискутују и о начинима пружања подршке 
наставницима кроз фацилитацију њиховог рада, информисање о форматив-
ном оцењивању и мониторингу, као и помоћу техника за постављање истра-
живачких питања. 

У раду Teaching rhetoric in primary school – towards modernization of society 
with classical techniques and practices Јана Жмавц (Jana Žmavc) представља једин-
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ствени модел учења реторике. Први део рада посвећен је приказу развоја идеје 
о подучавању реторици као важног елемента образовања. У другом делу рада 
ауторка описује процес интегрисања реторике у образовни систем у Словенији 
– од увођења реторике као новог предмета у програм за девети разред основ-
них школа до данас, укључујући и резултате пројекта ревизије курикулума из 
2018. године. Овај рад представља целовит и свеобухватан приказ процеса им-
плементације иницијалног и касније модификованог програма за подучавање 
реторици у основним школама у Словенији, из перспективе ауторке која се 
више од двадесет година бави овом темом и која је водећи истраживач и актив-
ни учесник у овом процесу од његовог почетка до данас. 

Јелена Стевановић у тексту The importance of language culture in contemprorary 
education објашњава шта подразумева појам језичка култура и на који начин се 
она усваја кроз наставне програме образовног система у Републици Србији. Циљ 
истраживања био је да се размотри статус језичке културе у наставним програ-
мима средњих школа у Србији, као и да се анализира постигнуће средњошколаца 
и студената на тесту језичке културе. Иако наставни програми подржавају зна-
чај језичке културе, ауторка опажа да језичкој култури није посвећено довољно 
пажње. Такође, премда резултати указују на задовољавајући ниво успешности на 
тесту језичке културе, ауторка скреће пажњу на тешкоће испитаника да адекват-
но одговоре на нека од основних питања из граматике, правописа и лексиколо-
гије. Ауторка покреће питање нивоа и сврсисходности знања која се односе на 
језичку културу и истиче значај примене стеченог знања у реалним језичким си-
туацијама. У тексту Definitions and defining as indicators of language development of 
preschool children ауторке Емилија Лазаревић и Јелена Стевановић представљају 
резултате прве фазе лонгитудиналне студије испитивања развоја говорно-језич-
ких, металингвистичких, општих когнитивних и графомоторичких способности 
деце. Резултати упућују на високо постигнуће деце предшколског узраста прили-
ком дефинисања конкретних именица, али су ауторке забележиле и велики број 
логичких дефиниција што се сматра напредним постигнућем. Ауторке наглаша-
вају значај испитивања и поспешивања развоја металингвистичких способности 
у раном узрасту. 

Циљ истраживања Primary school and preschool teacher motivation for hor-
izontal learning: The challenge and perspective of the professional learning commu-
nities development ауторки Исидоре Кораћ, Јелене Ђерманов и Данијеле Шће-
пановић био је усмерен на то како наставници процењују своју мотивацију за 
учешће у обукама које обухватају хоризонтално учење. Резултати истраживања 
показују да су наставници највише мотивисани да учествују у посетама другим 
институцијама и угледним часовима који садрже дискусију и анализу, као и да 
учествују у међународним пројектима и програмима. Као факторе који најви-
ше доприносе мотивацији наставника, ауторке су издвојиле препознавање до-
бити од хоризонталног учења. У складу са налазима овог и претходних истра-
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живања ауторке наглашавају значај изграђивања професионалне заједнице за 
учење, у којој осећај припадности, заједништва и повезаности може појачати 
мотивацију наставника за примену хоризонталног учења у пракси. 

Николета Гутвајн и Јелена Павловић у тексту How to integrate coaching into 
teacher training programs дискутују о примени коучинга као облика професи-
оналног развоја наставника. Представљени су неки од принципа интеграције 
коучинга у програме систематске обуке наставника, а као пример програма 
за обуку васпитача у предшколским установама у који је инкорпориран коу-
чинг као развојна интервенција, представљен је програм Превенција агресије 
и насиља у раном узрасту који се успешно спроводи у Републици Србији од 
2010. године. Рад Кристинке Овесни и Вере Радовић, The problems of teacher’s 
professional development in ICT context: An andragogical view фокусиран је, та-
кође, на професионални развој наставника, али у дигиталном окружењу. Ау-
торке представљају истраживање чији је циљ био да се испита како наставници 
процењују карактеристике професионалног развоја у дигиталном окружењу и 
да се идентификују тешкоће на које наилазе. Резултати указују на бројне доби-
ти од активности које се спроводе у дигиталном окружењу и на њихов значај за 
интензивније укључивање наставника у процес учења и унапређивања њихове 
професионалне праксе. 

Тина Штемберг (Tina Štemberg) и Соња Чотар Конрад (Sonja Čotar Kon-
rad) у раду Building teacher competencе: The role of university teachers and mentor 
teachers разматрају питање квалитета иницијалног образовања наставника у 
Словенији. Ауторке најпре говоре о концепту компетенција наставника пози-
вајући се на европска документа у којима су оне дефинисане, након чега следи 
опис система иницијалног образовања наставника у Словенији. Ауторке го-
воре о важној улози универзитетских професора и ментора, истичући значај 
њихове блиске и континуиране сарадње као једног од кључних елемената ква-
литетног програма обуке будућих наставника.

Неколико наредних радова који су објављени у оквиру ове књиге тичу 
се ефеката пандемије вируса COVID-19 на систем образовања у различитим 
земљама и на различитим нивоима. Свесни неочекиваних промена насталих у 
систему образовања услед пандемије, аутори рада Methodology for the collection 
of social media data about policy-related experiences on the frontline of education 
provision Михајло Милованович (Mihaylo Milovanovitch), Тијана Јокић Зоркић 
и Маја Гелашвили (Maia Gelashvili) критички разматрају улогу одређених об-
разовних политика које су, услед изостанка подршке и усмеравања актера који 
би требало да их спроводе у пракси, планиране или реализоване на неадек-
ватан начин. Аутори представљају методологију прикупљања података путем 
друштвених мрежа о томе на који начин су схваћене и примењене нове обра-
зовне политике у образовној пракси. Иако је описана методологија креирана за 
потребе испитивања утицаја пандемије на образовни систем, аутори објашња-
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вају ширу примену овог методолошког модела. Пандемија није само утицала 
на систем обавезног образовања, већ и на систем високог образовања. Овом 
темом се у раду Implementation of distance technologies in Euro-Asian universities 
during the COVID-19 pandemic баве Сергеј Кокан (Sergey Kokhan), Арјунсана 
Бјамба (Ariunsanaa Byambaa), Елена Романова (Elena Romanova), Батбатар Гун-
кин (Batbaatar Gunchin) и Витолд Ковалски (Witold Kowalski). Циљ студије се 
односио на испитивање процеса преласка са традиционалне наставе на учење 
на даљину током пандемије, у оквиру два универзитета, у Монголији и у Ру-
сији. Резултати овог истраживања указују на разлике у приступу решавању 
проблема који се тичу овог процеса транзиције између два поменута универ-
зитета. На основу налаза аутори износе корисне сугестије о имплементацији 
учења на даљину. Студирањем на даљину бави се и Олга Михајлова (Olga B. 
Mikhailova), ауторка рада под називом Online studying at university during the 
period of COVID-19 virus pandemic: Students’ motivation and resilience. Циљ овог 
истраживања представљало је испитивање повезаности између резилијент-
ности студената и њихове академске мотивације. Резултати су показали да је 
укупна резилијентност студената на просечном или високом нивоу, као и да 
је најизраженија компонента когнитивне мотивације. Ауторка је у раду детаљ-
није представила и резултате анализе који упућују на повезаност између инди-
катора резилијентности и индикатора академске мотивације. 

Миља Вујачић, Јелена Станишић и Снежана Мирков у раду University 
students’ motivation and learning strategies of self-regulated learning говоре о са-
морегулацији као једној од метакогнитивних активности која умногоме до-
приноси успешности у учењу. У првом делу рада описују се различити модели 
саморегулисаног учења, док је у другом делу рада представљено истраживање о 
повезаности мотивације студената и стратегија учења, као и повезаност поме-
нутих варијабли са академским успехом, полом и облашћу студирања. Резулта-
ти показују колико су за успешност у учењу значајни мотивација и достизање 
одређеног нивоа саморегулације помоћу коришћења различитих страте-
гија учења. Приступима у учењу бави се и Снежана Мирков у раду University 
students’ beliefs about learning and knowledge and their approaches to learning. Циљ 
овог истраживања представљало је испитивање уверења студената економије 
о учењу и знању и повезаности ових уверења са стратегијама учења. Ауторка 
наглашава значај критичког мишљења за развој интринзичких интересовања 
и упозорава да промене традиционалног приступа подучавању нису довољне, 
ако не помогнемо студентима да разумеју своја уверења у контексту сопстве-
них искустава у настави. Већина радова које садржи ова публикација односи се 
на образовање младих, али Олга Михајлова (Olga Mikhailova) и Карина Авагјан 
(Karina Avagyan) бавиле су се учењем одраслих на примеру учења страних је-
зика. У тексту под називом Psychology of learning in adulthood: Cognitive processes 
and motivation for learning a foreign language ауторке анализирају теорије ког-
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нитивног развоја у одраслом добу и баве се улогом мотивације и коришћења 
нових технологија приликом учења страних језика код одраслих. 

Осим здравствене кризе која је задесила свет, стручњаци упозоравају и на 
еколошку кризу. Милица Марушић Јаблановић и Андреас Иконому (Andreas 
Oikonomou) у тексту Pro-enviromental values and education разматрају еколош-
ке вредности, као и теоријске и емпиријске налазе о повезаности уверења и 
понашања. Помоћу примера добре праксе аутори описују како еколошко об-
разовање доприноси усвајању еколошких вредности код деце. Коначно, под-
сећају нас да антропоцентричне и екоцентричне вредности нису међусобно 
искључиве и да ако желимо да променимо нешто, морамо и да урадимо неш-
то. На ову тему надовезује се и текст Милета Србиновског (Mile Srbinovski) 
Students’ environmental literacy in the Republic of North Macedonia – систематска 
анализа радова о еколошкој писмености у Републици Северној Македонији, 
објављених у периоду од 2000–2020. Резултати упућују на средњи ниво еколош-
ке писмености, а најнижи ниво знања запажа се у домену знања о екологији. 
Тумачећи налазе, аутор указује на потребу за развијањем модела еколошког 
образовања и националне стратегије, као и метода процене и праћења нивоа 
еколошке писмености. 

У раду The educational status and schooling problems of juvenile delinquents, 
ауторке Марија Маљковић, Николета Гутвајн, Марина Ковачевић Лепојевић 
и Љепосава Илијић разматрају карактеристике малолетничке делинквенције 
на основу података о регистрованим случајевима у Републици Србији. Пред-
стављени су и резултати испитивања тешкоћа на које малолетни делинквенти 
наилазе у оквиру свог образовања. Ауторке наглашавају потребу за интензив-
нијим напорима свих актера у образовању усмереним ка унапређивању школ-
ске климе, менторских програма и односа између ученика и наставника, као и 
за појачаном сарадњом ових актера са судским телима. Последњи рад у оквиру 
ове публикације, Developmental assets model: Implications for educational practice 
Браниславе Поповић-Ћитић, Лидије Буквић Бранковић и Марине Ковачевић 
Лепојевић, посвећен је моделу развојних предности. Ауторке описују дати 
модел, истичући његове компоненте и значај за образовну праксу. Резултати 
експлоративног истраживања процене развојних предности код ученика ос-
новних школа у Београду показују да је од 40 предности, само 14 развијено до 
нивоа позитивног ефекта на младе у заједници. Ауторке сугеришу на који на-
чин се овај модел може применити у образовној пракси и како може помоћи 
мапирању и превладавању проблема. 

Публикација Problems and perspectives of contemporary education (Проблеми 
и перспективе савременог образовања) је значајан ресурс како за истраживаче, 
тако и за наставнике, сараднике и доносиоце одлука који активно учествују у 
образовном процесу. Радови су посвећени различитим темама из области сав-
ременог образовања, али ако их пажљиво читамо и трагамо за порукама које 
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су аутори желели да нам пренесу, можемо увидети да нас позивају да критич-
ки размишљамо о традиционалним приступима образовању, као и о нужно-
сти увођења новина у образовни систем на свим нивоима. Ова публикација 
представља својеврсно подсећање да се систем образовања мора континуирано 
мењати у складу са друштвеним, економским и политичким збивањима. Та-
кође, представља и својеврсно упозорење да свест о неопходности промена и 
њихово осмишљавање нису довољни, већ да имплементација промена мора 
бити правовремено и адекватно спроведена кроз сарадњу оних који о проме-
нама одлучују и оних који те промене спроводе у пракси. 

У контексту опомене Роџера Вотерса са почетка овог приказа, чини се да 
су уреднице ове публикације желеле да скрену пажњу на то колико је важно 
тежити ка коконструисању зида по мери цигле, а не само уклапању још једне 
цигле у бетонску конструкцију зида. 

Ана Радановић 
Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија




