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ИНО ВА ТИВ НА ПРАК СА И ТРО ЛИСТ МО ДЕЛ:  
ПРО БЛЕ МИ И РЕ ШЕ ЊА

Ја сми на Ше фер*
1

Ин сти тут за пе да го шка ис тра жи ва ња, Бе о град

У пр вом де лу ра да би ће ре чи о кључ ним те ма ма уво ђе ња и пра ће ња ино-
ва ци ја у обра зов ну прак су. Би ће раз ма тра ни слeдећи про бле ми. (1) Шта 
је то ино ва ци ја – тран сфор ма ци ја ста ре или ге не ри са ње но ве иде је, ко 
је од ре ђу је и пре ма ко јим кри те ри ју ми ма и ка ко то из гле да у срп ском 
обра зо ва њу? (2) Ко ји су про бле ми уво ђе ња ино ва ци ја у обра зо ва ње и 
на ком ни воу оп што сти је мо гу ће уво ђе ње? (3) Ка ко да ино ва ци ја оп ста-
не, по ста не тра ди ци ја и из не дри но ве ино ва тив не на чи не ра да и за што 
нај че шће не оп ста је? (4) Ка кав је од нос уво ђе ња ино ва ци ја у обра зов ну 
прак су и пе да го шке на у ке – да ли је пе да го ги ја на у ка осу ђе на са мо на 
пра ће ње и ева лу а ци ју пе да го шке прак се и ге не ра ли за ци ју те прак се до 
ни воа те о ри је и ме то до ло шких при сту па, или под ра зу ме ва и кре и ра ње 
пе да го шке прак се ко ја се по том екс пе ри мен тал но ис пи ту је, пра ти и ева-
лу и ра? (5) Ко ли ко је про цес ева лу а ци је уво ђе ња но ве или тран сфор ми-
са ње ста ре прак се део раз во ја са ме ино ва ци је, а ко ли ко про фе си о нал ног 
раз во ја на став ни ка и да љег ино ви ра ња обра зо ва ња? Ин сти тут за пе да-
го шка ис тра жи ва ња у то ку школ ске 2013/2014. го ди не уво ди ино ва ци-
ју – мо дел Тро лист – у јед ну оглед ну основ ну шко лу у Бе о гра ду ко ју ће 
пра ти ти су ма тив но и фор ма тив но (про це сно) ко ри сте ћи ква ли та тив ну 
и кван ти та тив ну  ме то до ло ги ју. Циљ је да се ис пи та ју мо гућ но сти при-
ме не но вог мо де ла ра да у оглед ној шко ли, од но сно по ступ ка и про це са 
ње го вог уво ђе ња у шко лу, ре ле вант но сти пе да го шких ци ље ва и ди дак-
тич ко-ме то дич ког при сту па ко ји су у осно ви овог мо де ла, као и ње го-
вих ефе ка та. Би ло је по ку ша ја да се под стак не кре а тив ност и са рад ња у 
шко ли, ма ње ини ци ја ти ва уче ни ка, али ове три ком по нен те за јед но ни-
су раз ма тра не у си нер ги ји и то је оно што сма тра мо ино ва тив ним и ко-
ри сним јер оне пред ста вља ју три кључ не обра зов не ком пе тен ци је зна-
чај не за жи вот и раз вој чо ве ка и дру штва у са вре ме ном све ту. Тро лист 
је раз вој ни мо дел окре нут иза зо ви ма, од но сно под сти ца њу по тен ци ја ла 
де це. Он ни је ком пен за тор ски мо дел усме рен са мо на по пра вља ње де-
фи ци та и по ма га ње де ци да се из бо ре са те шко ћа ма. У за ви сно сти од 
до би је них ре зул та та мо дел ра да ће би ти ди се ми ни ран ка ко би био по-
твр ђен у раз ли чи тим обра зов ним кон тек сти ма – у шко ла ма у Ср би ји, 
а по том пред ло жен до но си о ци ма од лу ка за уса вр ша ва ње и ино ви ра ње 
* E-mail: jse fer @r cub.bg.ac.rs 



Увод на саопштeња

9

школ ског ра да. На гла сак је на на став ном про це су, ма да се овај мо дел 
при ме њу је и на оста ле аспек те ра да шко ле (од ра да ве ћа пре ко струч-
не слу жбе до сло бод них ак тив но сти уче ни ка и вас пит ног ра да). Мо дел 
Тро лист се од но си на под сти ца ње ини ци ја ти ве, са рад ње и ства ра лач ког 
ра да уче ни ка. Ови ци ље ви се оства ру ју ре ша ва њем отво ре них про бле ма 
кроз груп ни рад, уче ње кроз игру, ис тра жи вач ки рад, рад у про јек ти ма 
и кри тич ки ди ја лог у пе да го шком про це су. Мо дел Тро лист се уво ди у 
шко лу кроз рад са на став ни ци ма свих пред ме та и учи те љи ма и пре вас-
ход но се са сто ји из: (1) ин струк тив них да на, (2) ре а ли за ци је оглед них 
ча со ва ко је из во де на став ни ци уз евен ту ал но укљу чи ва ње мен то ра, као 
и (3) ре флек сив не прак се на став ни ка на струч ним и раз ред ним ве ћи ма. 
У ра ду ће би ти из ло же не осно ве мо де ла Тро лист и по сту пак ње го вог 
уво ђе ња у шко лу.  

Кључ не ре чи: ино ва ци ја, обра зо ва ње, ства ра ла штво, ини ци ја ти ва, са-
рад ња, пе да го шки мо дел Тро лист.
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IN NO VA TI VE PRAC TI CES AND TRE FOIL MO DEL:  
PRO BLEMS AND SO LU TI ONS

Ja smi na Še fer*
2

In sti tu te for Edu ca ti o nal Re se arch, Bel gra de

The key to pics abo ut the in tro duc tion and fol lo wing up an in no va tion in edu-
ca ti o nal prac ti ces is di scus sed in the first part of the pa per. The fol lo wing is-
su es are con si de red: (1) What is the in no va tion - a tran sfor ma tion of an old 
or cre a tion of a new idea; who do es de fi ne it and ba sed on what cri te ria and 
how do es this pro cess ap pe ar wit hin the Ser bian edu ca tion? (2) What are the 
pro blems of in tro duc tion of an in no va tion in edu ca tion and at what le vels in 
the school system the im ple men ta tion is pos si ble? (3) How to ma in tain the 
in no va tion, how to ma ke it a part of tra di tion and how to the re fo re pro du-
ce new in no va ti ve mo des of work and what is the re a son for its fa i lu re? (4) 
What is the re la tion bet we en the in tro duc tion of in no va tion in edu ca ti o nal 
prac ti ces and pe da go gi cal sci en ces – is the pe da go gi cal sci en ce con dem ned 
only to ob ser va tion and eva lu a tion of pe da go gi cal prac ti ce and ge ne ra li za tion 
of the prac ti ce to the le vel of the ory and met ho do lo gi cal ap pro ac hes, or do es 
it al so in clu de cre a ting pe da go gi cal prac ti ce which is be ing ex pe ri men tally 
re se ar ched, ob ser ved and eva lu a ted? (5) To what ex tent is the eva lu a tion of 
the in tro duc tion of new prac ti ces or the tran sfor ma tion of old prac ti ces, a 
part of the de ve lop ment of in no va tion, and to what ex tent it is re la ted to-
wards pro fes si o nal de ve lop ment of te ac hers and furt her in no va tion wit hin 
the edu ca ti o nal system? Du ring the school year 2013/2014, The In sti tu te for 
Edu ca ti o nal Re se arch has star ted with the im ple men ta tion of an in no va tion 
– The Tre foil Mo del - in one ex pe ri men tal pri mary school in Bel gra de. The 
edu ca ti o nal chan ges in that school are fol lo wed sum ma rily and for ma ti vely 
(pro cess ori en ted) by using qu a li ta ti ve and qu an ti ta ti ve met ho do lo gi es. The 
goal is to exa mi ne the pos si bi li ti es of im ple men ting the new mo del in the ex-
pe ri men tal school. In ot her words, what is the pro ce du re and the pro cess of 
mo del’s im ple men ta tion and what is the re le van ce of pe da go gi cal go als and 
di dac tic-met ho di cal ap pro ach which re pre sent the ba sis of this mo del, as well 
as its’ ef fects. The re we re pre vi o us at tempts to en co u ra ge cre a ti vity and co-
o pe ra tion in school, less the ini ti a ti ve of stu dents. Ho we ver, the se three com-
po nents to get her we re ne ver con si de red in synergy and this is what we see 
as in no va ti ve and use ful, be ca u se they re pre sent three key edu ca ti o nal com-
pe ten ci es that are im por tant for li fe and de ve lop ment of a per son and so ci ety 
in con tem po rary world. Tre foil is a de ve lop men tal mo del fo cu sed on chal len-

* E-mail: jse fer @r cub.bg.ac.rs
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ges en co u ra ging chil dren’s po ten ti als. It is not a com pen sa tory mo del di rec-
ted only to wards re pa i ring the de fi cits and hel ping chil dren to co pe with the 
dif fi cul ti es. De pen ding on ob ta i ned re sults, the mo del will be dis se mi na ted 
in or der to be eva lu a ted in dif fe rent edu ca ti o nal con texts - in scho ols in Ser-
bia, and la ter it will be pro po sed to de ci sion ma kers for im ple men ta tion and 
school im pro ve ment. The emp ha sis is on the te ac hing pro cess, alt ho ugh this 
mo del will be im ple men ted in ot her aspects of school work, such as: te ac hers’ 
as sembly, school co un sel lor’s ser vi ce, free stu dents’ ac ti vi ti es and stu dents’ 
up brin ging. The Tre foil mo del is re la ted to the en co u ra ge ment of ini ti a ti ve, 
co o pe ra tion and cre a ti ve work of stu dents. The se go als are ac hi e ved thro ugh 
sol ving open-en ded gro up tasks, le ar ning thro ugh play, in qu iry ba sed le ar-
ning, pro ject work and cri ti cal di a log in pe da go gi cal pro cess. The Tre foil mo-
del is in tro du ced in the school thro ugh work with all te ac hers (both lo wer-
gra de and su bject spe ci fic te ac hers). It pri ma rily con sists of: (1) in struc ti ve 
days, (2) re a li za tion of ex pe ri men tal clas ses led by the te ac hers hel ped by 
men tors/co un sel lors, as well as (3) re flec ti ve prac ti ces of te ac hers in pro fes-
si o nal or class as sem bli es. In this pa per we will pre sent the fo un da ti ons of the 
Tre foil mo del and the pro ce du re re la ted to its im ple men ta tion in the school.

Key words: in no va tion, edu ca tion, cre a ti vity, ini ti a ti ve, co o pe ra tion,  
pedagogical Tre foil mo del.
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НА СТАВ НИ ЦИ КАО ЛИ ДЕ РИ: УЛО ГА НА СТАВ НИ КА  
У РАЗ ВО ЈУ ИН ТЕР КУЛ ТУ РАЛ НОГ КУ РИ КУ ЛУ МА

Је ле на Вра ње ше вић*
3

Учи тељ ски фа кул тет, Бе о град

Овај рад се ба ви уло гом на став ни ка као ли де ра у обла сти ин тер кул ту-
рал ног обра зо ва ња. Иде ја на став ни ка као ли де ра зна чи про ши ри ва ње 
њи хо ве тра ди ци о нал не уло ге у обра зов ном про це су (од пре но си о ца го-
то вих зна ња, до кре а то ра соп стве не прак се) и у те сној је ве зи са ква ли-
те том обра зо ва ња. На став ни ци ли де ри про ми шља ју по сто је ћу прак су, 
ис про ба ва ју мо гу ће и кре и ра ју но ве прак се, де ле са дру ги ма/са ра ђу ју 
и до при но се на пре до ва њу про фе си о нал них зна ња у сво јој шко ли, у ло-
кал ној сре ди ни и у ши рој за јед ни ци (гло бал но). У ра ду су пред ста вље ни 
ре зул та ти про јек та APRE ME**

4 ко ји се од но се на ак тив ну уло гу и до при-
нос  на став ни ка у раз во ју раз ли чи тих аспе ка та ин тер кул ту рал ног ку ри-
ку лу ма. У про јек ту је уче ство ва ло 24 на став ни ка из пет шко ла у Ср би ји 
(че ти ри основ не шко ле и јед на гим на зи ја). То ком шест ме се ци на став-
ни ци су раз ви ја ли сво је про јек те чи ји је циљ био укљу чи ва ње ро ди те ља 
из раз ли чи тих ма њин ских/мар ги на ли зо ва них гру па у раз ли чи те аспек-
те жи во та шко ле. То ком тог про це са на став ни ци су про ла зи ли пут од 
иден ти фи ко ва ња про бле ма ко ји же ле да ре ша ва ју, пре ко ди ску си је са 
свим за ин те ре со ва ним ак те ри ма о зна ча ју ре ша ва ња тог про бле ма, до-
кре и ра ња и спро во ђе ња ак ци ја ко је ће до ве сти до про ме не на ин ди ву-
ал ном, про фе си о нал ном и ин сти ту ци о нал ном пла ну. По др шка на став-
ни ци ма то ком про це са би ли су: (а) мен то ри (уло га мен то ра би ла је да 
фа ци ли ти ра про цес, да под сти че раз ме ну иде ја, да бу де тзв. кри тич ки 
при ја тељ ко ји пру жа по глед „од спо ља”), (б) кри тич ка и кон струк тив на 
ди ску си ја у гру пи, (в) ак тив но сти ди зај ни ра не да под стак ну ре флек си ју 
и пла ни ра ње, (г) раз ли чи те ви ње те, мо де ли, ше ме и слич ни ди дак тич-
ки ма те ри ја ли ко ји под сти чу ре флек си ју и (д) раз ме на ис ку ста ва кроз 
су сре те на став ни ка из раз ли чи тих шко ла. То ком овог про це са раз ви је на 
су 23 на став нич ка про јек та ко ји ука зу ју на мо гућ но сти ко је на став ни ци 
ли де ри има ју у кре и ра њу ин тер кул ту рал не прак се. Про јек ти су ана ли-
зи ра ни са ста но ви шта раз ли чи тих на чи на на ко је је мо гу ће укљу чи ва ти 
ин тер кул ту рал не са др жа је у ку ри ку лум: од при сту па ко ји се за сни ва на 
укљу чи ва њу по вр шин ских и нај ви дљи ви јих аспе ка та кул ту ра у ку ри-
* E-mail: je kac @e u net.rs
** APRE ME: Advan cing Par ti ci pa tion and Re pre sen ta tion of Et hnic Mi no rity Gro ups in Edu-

ca tion (Под сти ца ње пар ти ци па ци је ро ди те ља из ма њин ских и мар ги на ли зо ва них 
гру па у об ра зов ном про це су)
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ку лум, пре ко при сту па ко ји укљу чу је са др жа је и пер спек ти ве раз ли чи-
тих кул тур них гру па, до при сту па за сно ва ног на кри тич ком ми шље њу, 
ак ти ви зму и дру штве ној прав ди. Сва ки про је кат пред ста вља ко рак од 
мо но кул ту рал не прак се (прак се ко ја од ра жа ва вред но сти до ми нант не 
кул ту ре), ка ин тер кул ту рал ној прак си (у ко јој су ма њин ске/мар ги на ли-
зо ва не гру пе ви дљи ве у обра зов ном про це су, ак тив но уче ству ју у раз-
ли чи тим аспек ти ма жи во та шко ла, са ра ђу ју јед ни са дру ги ма и у ко јој 
је њи хо ва пер спек ти ва укљу че на у ку ри ку лум). Ре зул та ти по ка зу ју ве-
ли ки по тен ци јал ко ји на став нич ко вођ ство има у про це су про фе си о нал-
ног осна жи ва ња на став ни ка као кре а то ра сво је ин тер кул ту рал не прак-
се. На став ни ци су осна же ни да иден ти фи ку ју про бле ме ко ји по сто је у 
обла сти са рад ње са ро ди те љи ма из раз ли чи тих дру штве них гру па, а на 
ко је би же ле ли да ути чу (про цес име но ва ња), по че ли су да о тим про бле-
ми ма раз го ва ра ју са раз ли чи тим за ин те ре со ва ним ак те ри ма у обра зов-
ном про це су (огла ша ва ње) и да пред у зи ма ју ак ци је ко је ће до при не ти 
про ме на ма ка ко на лич ном, та ко и на про фе си о нал ном и ин сти ту ци о-
нал ном пла ну (из град ња са ве зни штва). То ком овог про це са на став ни ци 
су по че ли да опа жа ју се бе као аген се про ме не, ауто ном не про фе си о нал-
це и ре флек сив не прак ти ча ре ко ји кре и ра ју, ме ња ју и уса вр ша ва ју сво ју 
прак су.

Кључ не ре чи: ин тер кул ту рал но обра зо ва ње, ку ри ку лум, на став ни ци као 
ли де ри, пар ти ци па ци ја ро ди те ља.
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TE AC HER LE A DER SHIP: THE RO LE OF TE AC HERS  
IN DE VE LO PING IN TER CUL TU RAL CUR RI CU LUM

Je le na Vra nje še vić*5

Te ac her Tra i ning Fa culty, Bel gra de 

This pa per di scus ses the ro le of te ac her le a der ship in in ter cul tu ral edu ca tion. 
Te ac her le a der ship is a way to ex pand tra di ti o nal te ac hers’ ro le in the edu ca-
tion pro cess (from the tran smit ter of know led ge, to the cre a tor of edu ca ti o-
nal prac ti ce) and it is clo sely re la ted to the qu e sti on of qu a lity in edu ca tion. 
Te ac hers as le a ders think abo ut the exi sting re a lity/pro blems, ex pe ri ment 
with dif fe rent pos si bi li ti es, ta ke the ini ti a ti ve to im pro ve prac ti ce, act stra te-
gi cally with col le a gu es to em bed chan ge and con tri bu te to the cre a tion and 
tran sfer of pro fes si o nal know led ge (lo cally as well as glo bally). The re sults of 
APRE ME pro ject**

6 will be di scus sed in terms of the ac ti ve ro le of te ac hers and 
the ir con tri bu tion in de ve lo ping dif fe rent aspects of in ter cul tu ral cur ri cu lum. 
Twenty fo ur te ac hers from fi ve scho ols in Ser bia (fo ur ele men tary scho ols 
and one high school) par ti ci pa ted in the pro ject. Du ring six months, te ac hers 
we re de ve lo ping the ir own pro jects, aiming at fo ste ring par ti ci pa tion of pa-
rents from mi no rity/mar gi na li zed gro ups in dif fe rent aspects of school li fe. 
They went the way from iden tifying pro blems they wo uld li ke to sol ve, thro-
ugh di scus sion with all re le vant ac tors abo ut the im por tan ce of sol ving tho se 
pro blems, to cre a tion and im ple men ta tion of ac tion that will ena ble chan ges 
on in di vi dual, pro fes si o nal and in sti tu ti o nal le vel. They had va ri o us kinds of 
sup port du ring that pro cess: (a) men to ring (men tor’s ro le was to fa ci li ta te 
di scus sion and to be a cri ti cal fri end that pro vi des “vi ew from the out si de”), 
(b) cri ti cal but con struc ti ve di scus sion, (c) ac ti vi ti es de sig ned to fo ster re flec-
tion and plan ning pro cess, (d) to ols for re flec tion - mo dels, forms, qu e sti on-
na i res, vig net tes, etc. and (e) know led ge bu il ding thro ugh net wor king. Du ring 
that pro cess, te ac hers de ve lo ped 23 pro jects that re ve a led the op por tu ni ti-
es te ac her le a der ship has in cre a tion of in ter cul tu ral prac ti ce. Pro jects we re 
analyzed in terms of dif fe rent le vels of in te gra tion of in ter cul tu ral con tents 
in the cur ri cu lum: from ap pro ach ba sed on in vol ve ment of vi si ble aspects of 
dif fe rent cul tu res in cur ri cu lum, thro ugh ap pro ach ba sed on in clu sion of is-
su es and per spec ti ves of ot her cul tu res in cur ri cu lum, to ap pro ach ba sed on 
cri ti cal thin king, ac ti vism and so cial ju sti ce. All pro jects ma na ged to ma ke a 
shift from mo no-cul tu ral prac ti ce (that re pre sents va lu es and pro vi de vi si bi-

* E-mail: je kac @e u net.rs
** Advan cing Par ti ci pa tion and Re pre sen ta tion of Et hnic Mi no rity Gro ups in Edu ca tion  

(www.see-edu co op.net/aeiq)
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lity of do mi nant cul tu re only) to mul ti-cul tu ral prac ti ce (dif fe rent mi no ri ti es 
are vi si ble, par ti ci pa te in school li fe, in ter act with each ot her and the ir per-
spec ti ves are in clu ded in school cur ri cu lum). Re sults sho wed gre at po ten tial 
te ac her le a der ship has in pro mo ting the ima ge of auto no mo us pro fes si o nals, 
cre a tors of the ir own prac ti ce. Te ac hers be ca me ca pa ble of na ming the is su-
es/ob stac les they wo uld li ke to chan ge, of vo i cing tho se is su es and of ta king 
re spon si ble ac tion and com mit them sel ves to the pro cess of bu il ding ca pa city 
for per so nal, pro fes si o nal, and in sti tu ti o nal tran sfor ma tion (bu il ding al li an-
ces). They star ted to per ce i ve them sel ves as agents of chan ge, auto no mo us 
pro fes si o nals who cre a te, chan ge and im pro ve the ir own prac ti ce.

Key words: in ter cul tu ral edu ca tion, cur ri cu lum, te ac her le a der ship, pa rents’ 
par ti ci pa tion.
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РАЗ ВИ ЈЕ НОСТ МЕ ТА ЛИН ГВИ СТИЧ КИХ СПО СОБ НО СТИ НА  
ПРЕД ШКОЛ СКОМ УЗ РА СТУ КАО ПРЕ ДИК ТОР УСВА ЈА ЊА 

ВЕ ШТИ НА ЧИ ТА ЊА И ПИ СА ЊА 
Еми ли ја Ла за ре вић*

7

Ин сти тут за пе да го шка ис тра жи ва ња, Бе о град

Са вре ме ни при ступ из у ча ва ња по ре ме ћа ја чи та ња и пи са ња за сни ва се 
на пре по зна ва њу симп то ма ових по ре ме ћа ја код де це пред школ ског уз-
ра ста. По ме ра ње фо ку са са школ ског уз ра ста на пред школ ски уз раст 
омо гу ћа ва бла го вре ме ну при ме ну пре вен тив ног и сти му ла тив ног ра да 
на раз во ју пре дик то ра ко ји су по ве за ни са ка сни јим успе хом у усва ја-
њу ве шти на чи та ња и пи са ња. Ре зул та ти број них ис тра жи ва ња у све ту 
по ка зу ју да су раз ви је ност фо но ло шких ва ри ја бли, бо гат ство лек сич-
ког фон да, пре по зна ва ње и усво је ност кон це па та о пи са ном ко ду то ком 
пред школ ског уз ра ста по ве за ни са ка сни јим овла да ва њем ве шти на ма 
чи та ња и пи са ња. Ме ђу тим, у на шој сре ди ни уоби ча је но је да се смет ње 
ко је де ца ис по ља ва ју у усва ја њу ових ве шти на пре по зна ју и ди јаг но сти-
ку ју тек на мла ђем школ ском уз ра сту, ка да по чи њу зна чај но да се до во-
де у ве зу са школ ским по стиг ну ћем. У ра ду ће би ти пред ста вље ни ре-
зул та ти пр ве фа зе ло ги ту ди нал ног ис тра жи ва ња о по ве за но сти ни воа 
раз во ја го вор но-је зич ких, ме та лин гви стич ких и оп штих ког ни тив них 
спо соб но сти на пред школ ском уз ра сту са успе хом у усва ја њу чи та ња и 
пи са ња на школ ском уз ра сту. Циљ ис тра жи ва ња је сте да се ис пи та раз-
ви је ност ме та лин гви стич ких спо соб но сти на фо но ло шком ни воу код 
де це пред школ ског уз ра ста. Ис пи ти ва не су сле де ће ме та лин гви стич ке 
спо соб но сти: гла сов на ана ли за и син те за у ре чи ма, пре по зна ва ње ри ме 
и спо соб ност ауди тив не дис кри ми на ци је. Та ко ђе ће мо при ка за ти и до-
би је не на ла зе о фо но ло шкој раз ви је но сти де це са аспек та ар ти ку ла ци је 
гла со ва на ше га је зи ка. У ис тра жи ва њу је уче ство вао при го дан узо рак 
од ше зде сет пе то ро де це (35 де ча ка и 30 де вој чи ца) пред школ ског уз-
ра ста, про сеч не ста ро сти 6 го ди на и 8 ме се ци. Ре зул та ти на шег ис тра-
жи ва ња ука зу ју на то да пот пу ну раз ви је ност спо соб но сти ана ли зе има 
са мо 35,8% ис пит ни ка. Про це на ни воа раз ви је но сти спо соб но сти син-
те зе ука зу је на по ја ву да се са сло же но шћу зах те ва у ај те ми ма по ве ћа-
ва ју и те шко ће ис пи та ни ка у до ме ну син те зе гла со ва у ре чи ма. Дру гим 
ре чи ма, нај ве ћи број ис пи та ни ка има усво је ну спо соб ност син те зе ка да 
су у пи та њу јед но сло жне ре чи (75% ис пи та ни ка) и дво сло жне ре чи фор-
ми ра не од јед но став них сло гов них струк ту ра (83,2% ис пи та ни ка). Ка-

* E-mail: ela za re vic @r cub.bg.ac.rs
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да су у пи та њу дво сло жне ре чи са ста вље не од ком плек сних сло гов них 
струк ту ра, спо соб ност син те зе раз ви је на је код ма њег бро ја ис пи та ни ка 
(63,9%), а са мо 28% ис пи та ни ка има раз ви је ну син те зу у тро сло жним 
и ви ше сло жним ре чи ма. У за дат ку пре по зна ва ња ри ме ис пи та ни ци су 
би ли успе шни ји на ај те ми ма код ко јих је фо но ло шка слич ност би ла ма-
ње из ра же на на ни воу це ле ре чи. Ре зул та ти про це не спо соб но сти ауди-
тив не дис кри ми на ци је ука зу ју на то да су ис пи та ни ци по сти гли ско ро-
ве ко ји су за две стан дард не де ви ја ци је  из над про сеч них вред но сти и 
да у овом до ме ну ме та лин гви стич ке спо соб но сти ис по ља ва ју скла дан 
раз вој. До би је ни по да ци о фо но ло шком раз во ју са аспек та ар ти ку ла ци-
је гла со ва ука зу ју да са мо 57,8% ис пи та ни ка има уред ну ар ти ку ла ци ју, 
док чак 42,2% ис пи та ни ка има по ре ме ћај у из го во ру гла со ва по ти пу 
раз ли чи тих вр ста дис тор зи ја и суп сти ту ци ја. До би је ни на ла зи ука зу ју 
на не до вољ ну раз ви је ност фо но ло шких спо соб но сти ис пи ти ва не де це, 
што мо же во ди ти ка сла би јем успе ху у усва ја њу ве шти на чи та ња и пи са-
ња. С об зи ром на то да у на шој сре ди ни по сто ји ма ли број ис тра жи ва ња 
ко ја до во де у ве зу раз вој ових ме та лин гви стич ких спо соб но сти са усва-
ја њем ве шти на чи та ња и пи са ња, на ла зи овог ис тра жи ва ња отва ра ју 
број на пи та ња: ко ји аспек ти ме та лин гви стич ке све сти и у ком сте пе ну 
ути чу на успех у по чет ном чи та њу и пи са њу, на ком ни воу је по ве зан 
раз вој ме та лин гви стич ке све сти са со ци јал ним и еду ка тив ним чи ни о-
ци ма, итд. Са гле да ва ње раз ви је но сти овог пре дик то ра омо гу ћи ће нам 
пла ни ра ње стра те ги ја сти му ла тив ног ра да са де цом пред школ ског уз-
ра ста, што мо же до при не ти сма ње њу по ре ме ћа ја чи та ња и пи са ња ко ји 
су и по ред тран спа рент но сти ор то гра фи је на шег је зи ка у по ра сту. 

Кључ не ре чи: де ца пред школ ског уз ра ста, раз вој пи сме но сти, пре дик тор 
чи та ња и пи са ња, ме та лин гви стич ка спо соб ност, по ре ме ћа ји чи та ња и 
пи са ња.
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DE VE LOP MENT OF ME TA LIN GU I STIC COM PE TEN CI ES AT 
PRESCHOOL AGE AS A PRE DIC TOR FOR THE ACU QI SI TI ON OF 

RE A DING AND WRI TING SKILLS
Emi li ja La za re vić*

8

In sti tu te for Edu ca ti o nal Re se arch, Bel gra de

Cur rent ap pro ach in the re se arch of re a ding and wri ting di sor ders is ba sed 
on re cog ni tion of symptoms of the se di sor ders in preschool chil dren. Shif-
ting of the fo cus from school chil dren on to preschool age al lows ti mely pre-
ven ti ve me a su res and si mu la ti ve work on de ve lop ment of pre dic tors which 
are con nec ted with the la ter ac hi e ve ments in the ac qu i si ti on of re a ding and 
wri ting. Re sults from nu me ro us in ter na ti o nal stu di es ha ve sho wed that the 
de ve lop ment of pho no lo gi cal va ri a bles, ric hness of vo ca bu lary, as well as the 
fa mi li a rity with the wri ting co de con cepts are con nec ted with sub se qu ent ac-
qu i si ti on of re a ding and wri ting. Ne vert he less, it is com mon in Ser bia that the 
dif fi cul ti es in ac qu i si ti on of re a ding and wri ting are re cog ni zed at youn ger 
school age, when they are sig ni fi cantly re la ted to the school ac hi e ve ments. 
In this pa per we will pre sent re sults of the first pha se of lon gi tu di nal re se-
arch on the re la tion bet we en the le vel of de ve lop ment of spe ech/lan gu a ge, 
me ta lin gu i stic and ge ne ral cog ni ti ve com pe ten ci es at preschool age with the 
suc cess in ac qu i si ti on of re a ding and wri ting at school age. The main goal of 
this part of the re se arch was to ex plo re what is the le vel of the de ve lop ment of 
pho no lo gi cal me ta lin gu i stic com pe ten ces in preschool chil dren. Me ta lin gu i-
stic com pe ten ci es we re me a su red thro ugh fol lo wing va ri a bles: word so und 
analysis and synthe sis, re cog ni tion of rhyme and audi tory di scri mi na tion abi-
lity. In ad di tion, we will pre sent re sults of the test which me a su res the le vel 
of de ve lop ment of so und ar ti cu la tion in Ser bian. A con ve ni ent sam ple of 65 
preschool chil dren (35 boys and 30 girls), of mean age 6,8, par ti ci pa ted in 
the re se arch. The re sults of the re se arch show that the ac qu i si ti on of analysis 
of word’s pho no lo gi cal struc tu re is fully ac com plis hed only by 35.8% of the 
sam ple. Re sults from the test re la ted to the synthe tic pho no lo gi cal abi li ti es of 
preschool chil dren po int to the ef fect of ne ga ti ve cor re la tion bet we en com ple-
xity of the items in this task and ac cu racy of the par ti ci pants. In ot her words, 
most of the chil dren re ac hed the le vel of full com pe ten ce of word synthe sis 
for mo nosylla bic words (75%) and disylla bic words with sim ple pho no lo gi cal 
struc tu re of the sylla ble (83.2%). When it co mes to the pho no lo gi cally mo-
re com plex disylla bic words synthe sis com pe ten ces are de ve lo ped in smal ler 
num ber of par ti ci pants (63.9%), and only 28% of chil dren we re ca pa ble to 

* E-mail: ela za re vic @r cub.bg.ac.rs
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synthe si ze three-sylla bic or mo re com plex words. In the task re la ted to the 
rhyme re cog ni tion, chil dren we re mo re suc cessful on the items with the lo-
wer ove rall pho no lo gi cal si mi la rity. For the audi tory di scri mi na tion task, par-
ti ci pants sco red re sults which we re two stan dard de vi a ti ons abo ve the mean, 
sho wing that in this do main of me ta lin gu i stic de ve lop ment is at the ex pec ted 
le vel. Re sults re la ted to the aspect of ar ti cu la tion of the so unds show that 
only 57.8% of chil dren ha ve re gu lar ar ti cu la tion, and that 42.2% has dif fe-
rent types of ar ti cu la tory di sor ders at the le vel of so und dis tor tion and sub-
sti tu ti ons. Ove rall, the re sults ob ta i ned in this part of the re se arch show that 
preschool chil dren who par ti ci pa ted in this study did not de mon stra te fully 
de ve lo ped pho no lo gi cal com pe ten ci es, which can lead to the un de rac hi e ve-
ment in le ar ning of re a ding and wri ting. Gi ven that the re is a small num ber of 
re se arch which con nect de ve lop ment of me ta lin gu i stic skills with ac qu i si ti on 
of re a ding and wri ting in Ser bia, the fin dings from this study ra i se nu me ro-
us qu e sti ons such as: which aspects of me ta lin gu i stic awa re ness and to what 
ex tent they in flu en ce the suc cess at the ini tial sta ge of re a ding and wri ting, 
at what le vel is the de ve lop ment of me ta lin gu i stic awa re ness con nec ted with 
the so cial and edu ca ti o nal fac tors, etc. Full com pre hen sion of this pre dic tor 
will al low the plan ning of the stra te gi es for sti mu la ti ve work with preschool 
chil dren, that can lead to the dec re a se of the ri sing num ber of re a ding and 
wri ting di sor ders, which are pre sent re gar dless of the tran spa rency of Ser-
bian ort ho graphy. 

Key words: preschool chil dren, li te racy de ve lop ment, pre dic tor of re a ding and 
wri ting, me ta lin gu i stic com pe ten ci es, re a ding and wri ting di sor ders. 
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УПО РЕД НА АНА ЛИ ЗА РАЗ ВО ЈА КРЕ А ТИВ НОГ МИ ШЉЕ ЊА 
ПРЕД ШКО ЛА ЦА ИЗ САНКТ ПЕ ТЕР БУР ГА И БЕ О ГРА ДА

Са ња Фи ли по вић*
9

Фа кул тет ли ков них умет но сти, Бе о град

Ве сна Ја ње вић По по вић
ОШ „20. oк т обар“, Бе о град 

Еле на Ту ник
Пе тро град ска Ака де ми ја за пост ди плом ско пе да го шко обра зо ва ње, 

Санкт Пе тер бург

Је дан од на чи на скре та ња па жње на по тре бу си сте ма тич ни јег под сти-
ца ња деч јег кре а тив ног из ра за је сте и сни ма ње по сто је ћег ста ња у овој 
обла сти. Упо тре ба  Ви ли јам со вог те ста кре а тив но сти  пред ста вља  но-
ве ме то до ло шке при сту пе у пра ће њу деч јег раз во ја. Циљ ис тра жи ва ња 
био је да се ко ри шће њем овог те ста кре а тив но сти упо ре де ре зул та ти 
де це пред школ ског уз ра ста из Бе о гра да и Санкт Пе тер бур га. Узор ком 
је об у хва ће но 570 де це из Бе о гра да и 910 из Санкт Пе тер бур га, уз ра-
ста од 5 до 7 го ди на. Ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју на ста ти стич ки 
зна чај не раз ли ке у ре зул та ти ма де це из Бе о гра да и Санкт Пе тер бур га, 
у ко рист де це из Бе о гра да, ка да су у пи та њу сле де ће ком по нен те: про-
дук тив ност, флек си бил ност, ори ги нал ност, аси ме три ја-си ме три ја и на-
слов – вер бал ни ко мен тар. Прет по ста вља се да се кључ на об ја шње ња за 
ова кве ре зул та те мо гу тра жи ти у кон цеп циј ским раз ли ка ма ко је по сто је 
из ме ђу пред школ ских про гра ма ли ков ног вас пи та ња у по ме ну тим гра-
до ви ма, као и у раз ли чи тим ме то дич ким при сту пи ма у ра ду са де цом 
пред школ ског уз ра ста у обла сти ли ков ног вас пи та ња. Отво ри ла су се 
пи та ња раз ма тра ња ква ли те та не по сред не вас пит но-обра зов не прак-
се у пред школ ским уста но ва ма и ква ли та тив них по ре ђе ња раз ли чи тих 
кон цеп ци ја при прем них пред школ ских про гра ма.

Кључ не ре чи: кре а тив но ми шље ње, де ца пред школ ског уз ра ста,  
при прем ни пред школ ски про грам, Бе о град, Санкт Пе тер бург.  

* E-mail:     argus4@open.telekom.rs
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COM PA RA TI VE ANALYSIS OF CRE A TI VE THIN KING  
DE VE LOP MENT OF PRESCHOOL CHIL DREN’S  

IN SA INT PE TERS BURG AND BEL GRA DE
Sa nja Fi li po vić10

*

Fa culty of Fi ne Arts, Bel gra de

Ve sna Ja nje vić Po po vić
Pri mary school „20. ok to bar“, Bel gra de

Ele na Tu nik
St. Pe ter bur ge Aca demy of Post gra du a te Pe da go gi cal Edu ca tion,  

St. Pe ter bur ge

One way of po in ting at ten tion to the need for a mo re syste ma tic sup port for 
chil dren’s cre a ti ve ex pres si on is ba sed on analyzing the cur rent prac ti ces in 
this area. Wil li ams’s cre a ti vity test re pre sents an in no va ti ve met ho do lo gi-
cal ap pro ach in mo ni to ring child de ve lop ment. The goal of the re se arch was 
to use this cre a ti vity test for com pa ring re sults of preschool chil dren in Bel-
gra de and in Sa int Pe ters burg. The sam ple in clu ded 570 preschool chil dren 
from Bel gra de ad 910 chil dren from Sa int Pe ters burg, aged 5 to 7. Re sults 
po int to sta ti sti cally sig ni fi cant dif fe ren ces in chil dren’s re sults, whe re as chil-
dren from Bel gra de had mo re po si ti ve re sults on the fol lo wing com po nents: 
pro duc ti vity, fle xi bi lity, ori gi na lity, asymme try-symme try and ti tle – ver bal 
com ment. We as su me that the key ex pla na ti on for this da ta can be fo und in 
con cep tual dif fe ren ces in preschool art cur ri cu la, as well as in the dif fe rent 
met ho di cal ap pro ac hes in art te ac hing at the preschool le vel. The re se arch 
ra i ses the qu e sti ons abo ut the qu a lity of edu ca ti o nal prac ti ce in preschool in-
sti tu ti ons and abo ut the qu a li ta ti ve com pa ri sons of dif fe rent con cep ti ons of 
pre pa ra tory preschool pro grams.

Key words: cre a ti ve thin king, preschool chil dren, pre pa ra tory preschool  
pro grams, Bel gra de, Sa int Pe ters burg. 

* E-mail:              argus4@open.telekom.rs
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ЕКО ЛО ШКА ДИ МЕН ЗИ ЈА ПРЕД ШКОЛ СКИХ ПРО ГРА МА 
ИЗ ПЕР СПЕК ТИ ВЕ ВАС ПИ ТА ЧА*

11

Ја сми на Кле ме но вић**
12 и Ста ни сла ва Ма рић Ју ри шин

Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад

По че так тре ћег ми ле ни ју ма обе ле жен је оп штим бу ђе њем све сти о 
озбиљ ној прет њи оп стан ку пла не тар ног до ма чо ве ка што се на сто-
ји раз ре ши ти кон цеп том „одр жи вог дру штва”, са јед не стра не. Са дру-
ге стра не, про мо ви ше се иде ја „друш твa зна ња” као за јед ни це у ко јој је 
сва ки по је ди нац учи тељ и уче ник пред иза зо ви ма ре ша ва ња ком плек-
сних про бле ма за јед нич ког жи вље ња у са вре ме ном све ту ри зи ка. У ра ду 
се ис тра жу је на ко ји на чин пред ста вље ни сло же ни кон цеп ти про на ла зе 
ме сто на пред школ ском ни воу си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња у на шој 
сре ди ни. По ла зи се од чи ње ни це да је у ви ше на вра та, до са да, ис пи ти-
ван од нос вас пи та ча пре ма еко ло шкој ди мен зи ји вас пит но-обра зов не 
прак се, па се у овом ра ду па жња усме ра ва на раз у ме ва ње уоче них по ја ва 
по сред ством про ду бље них ин тер вјуа. Раз го во ри су во ђе ни са два на ест 
вас пи та ча но во сад ске пред школ ске уста но ве ко ја има ду гу тра ди ци ју 
у имле мен та ци ји еко ло шких про гра ма. Циљ ис тра жи ва ња био је да се 
утвр ди на ко ји на чин вас пи та чи раз у ме ју зна чај ових те ма, ка ко се при-
пре ма ју за рад, и у ко јој ме ри ан га жо ва ње у овим обла сти ма мо де лу је 
њи хо во раз у ме ва ње основ них стра те ги ја са вре ме ног  вас пи та ња и обра-
зо ва ња. До би је ни ре зул та ти по ка зу ју да су, пре ма ми шље њу вас пи та ча, 
ове иде је де ли мич но за сту пље не у ак ту ел ним про гра ми ма, и да то ком 
шко ло ва ња ни су сте кли зна ња за њи хо во раз у ме ва ње и оства ри ва ње. 
Тeк че твр ти на ис пи та них са го вор ни ка ра ди на уво ђе њу ино ва ци ја из 
ових обла сти, иако су сви са гла сни да су оне од из у зет ног зна ча ја за рад 
са де цом пред школ ског уз ра ста. На ме ће се за кљу чак да но ви са др жа ји, 
ме то де и по ступ ци вас пит но-обра зов ног ра да ну де при ли ку за из ме ну 
пер спек ти ве и пред ста вља ју под сти цај за пре и спи ти ва ње су штин ских 
од но са, при че му њи хо во истин ско раз у ме ва ње зах те ва про ме не у лич-
ним си сте ми ма вред но сти.

Кључ не ре чи: еко ло шки про гра ми и ак тив но сти, еко ло шка пи сме ност, 
вас пи та чи, под сти ца ње ви ше стру ких спо соб но сти. 

* НАПОМЕНА: Саопште ње  је рез улт ат рада  н а пројекту  „Квалит ет о бр азовног система 
у Србији у евр опско ј  п ер сп ектив и“  бр . 179 01 0 (2 011-2014 ),  чију р е ализациј у 
 фи нансира  Ми ниста рс тво  прос ве те, науке и техноло шко г  развоја Републ ике Србије. 

** E -mail: klement ina@ptt.rs
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EN VI RON MEN TAL DI MEN SION OF PRESCHOOL CUR RI CU LA 
FROM THE PER SPEC TI VE OF PRESCHOOL TE AC HERS*

13

Ja smi na Kle me no vić**
14 and Sta ni sla va Ma rić Ju ri šin 

Fa culty of Phi lo sophy, No vi Sad

Be gin ning of the third mil len ni um was cha rac te ri zed by the ge ne ral ra i sing of 
awa re ness abo ut a se ri o us thre at to the sur vi val of the pla ne tary ho me of hu-
mans, on one hand, which tends to be sol ved with the con cept of the “su sta i na-
ble so ci ety”. On the ot her hand, an idea has been pro mo ted abo ut the “know-
led ge so ci ety” as a com mu nity in which each in di vi dual is both a te ac her and 
a pu pil in fa ce of the chal len ges of sol ving com plex pro blems of li ving to get her 
in the con tem po rary world of risk. The aut hors of the pa per ex plo re how the 
pre sen ted com plex con cepts find the ir pla ce in the preschool le vel of edu ca tion 
system in our en vi ron ment. The pa per is ba sed on the fact that the preschool 
te ac hers’ at ti tu des to wards en vi ron men tal di men sion of edu ca ti o nal prac ti ce 
ha ve al ready been exa mi ned on se ve ral oc ca si ons un til now. The re fo re, the at-
ten tion of the pa per is di rec ted to un der stan ding the phe no me na thro ugh fo-
cu sed in ter vi ews. In ter vi ews we re con duc ted with twel ve preschool te ac hers 
from the preschool in sti tu ti ons in No vi Sad, which has a long tra di tion in the 
im ple men ta tion of en vi ron men tal pro grams. The aim of this re se arch was to 
de ter mi ne how preschool te ac hers un der stand the im por tan ce of the se is su-
es, how they pre pa re for work, and to which ex tent the ir en ga ge ment in the se 
fi elds forms the ir un der stan ding of the ba sic stra te gi es of the con tem po rary 
edu ca tion. The ob ta i ned re sults show that, ac cor ding to the opi nion of the pre-
school te ac hers, the se ide as are par ti ally re pre sen ted in the cur rent pro grams, 
and that they did not ac qu i re know led ge for the ir un der stan ding and im ple-
men ta tion du ring the ir edu ca tion. Only a qu ar ter of the in ter vi e wed re spon-
dents work on the in tro duc tion of in no va ti ons in the se fi elds, alt ho ugh all of 
them agree that they are of a gre at im por tan ce for wor king with the preschool 
chil dren. The con clu sion is of fe red that the new con tents, met hods and pro ce-
du res of edu ca ti o nal work pro vi de the op por tu nity for a chan ge of per spec ti ve, 
re pre sen ting an in cen ti ve to re vi ew the es sen tial re la ti on ships, whe reby the ir 
true un der stan ding re qu i res chan ges in per so nal systems of va lu es.

Key words: en vi ron men tal pro grams and ac ti vi ti es, en vi ron men tal li te racy, 
preschool te ac her, en co u ra ge ment of mul ti ple skills.

* NO TE: This   pr esentati on i s  the result o f  the Projec t  ̀`European  Pe rspective on the Quality 
of Edu cat io n in Ser bia ̀`, No. 17901 0  (2011-2014) ,  financi al ly supported  by  t he  Minis tr y o f 
Science, Edu ca tion and Te chnological Develo pme nt  of the Republic of Se rbia.

** E-mail: klementina@p tt.rs
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ИН ДИ ВИ ДУ А ЛИ ЗО ВА НА ПО ДР ШКА  
ЛИ КОВ НО КРЕ А ТИВ НОМ ДЕ ТЕ ТУ У ВР ТИ ЋУ:  

СТУ ДИ ЈА СЛУ ЧА ЈА
Ми ро сла ва Ко јић*

15

Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја за обра зо ва ње вас пи та ча, Ки кин да

Број на ис тра жи ва ња ука зу ју на зна чај при ме не ин ди ви ду а ли зо ва ног 
при сту па у ра ду са та лен то ва ном де цом, по себ но у обла сти ли ков ног 
вас пи та ња и обра зо ва ња. У ра ду се про бле ма ти зу је не до вољ на пе да го-
шка по др шка ли ков но та лен то ва ној де ци у пред школ ској уста но ви. Дат 
је при каз сту ди је слу ча ја ко ја је спро ве де на у са рад њи про фе сор ке ме то-
ди ке ли ков ног вас пи та ња и вас пи та ча. Сту ди ја слу ча ја опи су је  де ча ка 
ко ји има две го ди не и шест ме се ци, та лен то ва ног у обла сти ли ков ног 
ства ра ла штва. По ред то га, опи су је се ин ди ви ду а ли зо ва на по др шка ко ја 
му је обез бе ђе на у де чи јем вр ти ћу као и пра ће ње ње го вог на пре до ва ња. 
Пе да го шка по др шка је под ра зу ме ва ла из ра ду ин ди ви ду а ли зо ва ног про-
гра ма по др шке чи ји је циљ био под сти ца ње на пре до ва ња деч јег раз во-
ја. Су шти на про гра ма по др шке са сто ја ла се од: вер бал них асо ци ја ци ја у 
увод ном де лу ак тив но сти ко је су под сти ца ле ма шту де те та, вер бал не и 
не вер бал не ко му ни ка ци је од ра слих то ком про це са ства ра ња у глав ном 
де лу ко је је де те кон кре ти зо ва ло у свом ли ков ном из ра зу, а у за вр шном 
де лу је цр теж под сти цао екс пре сив ни го вор код де те та. На пре дак де те-
та је пра ћен анег дот ским за бе ле шка ма и ска ла ма про це не кре а тив но сти 
ко је су кон стру и са не за по тре бе овог ис тра жи ва ња. Ре зул та ти ис тра жи-
ва ња ука зу ју на то да је ин ди ви ду а ли зо ва на по др шка има ла по зи ти ван 
ути цај на раз вој де те та. Про це на ли ков не кре а тив но сти де те та по ка зу-
је да је, на кон три ме се ца при ме не ин ди ви ду а ли зо ва не по др шке, де чак 
на ни воу хро но ло шког уз ра ста де те та из ме ђу пет и шест го ди на. По се-
бан на пре дак по стиг нут је у по гле ду ори ги нал но сти иде ја и ви зу ел ног 
пам ће ња ко је ли ков ни из раз овог де те та чи не из у зет ним. Про це њи ва-
ње вер бал не и се ман тич ке флу ент но сти по ка зу је да је де те, ка да су ове 
спо соб но сти у пи та њу, та ко ђе зна чај но ис пред свог хро но ло шког до ба. 

Кључ не ре чи: ли ков на кре а тив ност, ин ди ви ду а ли зо ва на по др шка,  
пред школ ски уз раст, пред школ ска уста но ва.

* Е-mail: kojicmb@gmail .c om
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IN DI VI DU A LI ZED SUP PORT  
TO AN AR TI STI CALLY CRE A TI VECHILD IN KIN DER GAR TEN:  

A CA SE STUDY
Mi ro sla va Ko jić*

16

Col le ge of Pro fes si o nal Stu di es for Tra i ning Edu ca tors, Ki kin da

Nu me ro us stu di es po int to the im por tan ce of using an in di vi du a li zed ap pro-
ach in wor king with ta len ted chil dren, espe ci ally in the fi eld of art edu ca tion. 
This pa per ad dres ses the lack of pe da go gi cal sup port to ar ti sti cally ta len ted 
chil dren in preschool in sti tu ti ons. It gi ves the over vi ew of the ca se study con-
duc ted in col la bo ra tion bet we en the pro fes sor of art edu ca tion met ho do logy 
and preschool te ac hers. The ca se study de scri bes an ar ti sti cally ta len ted two-
and-a-half-year old boy, the in di vi du a li zed sup port pro vi ded for him in the 
kin der gar ten, as well as the mo ni to ring of his pro gress. Pe da go gi cal sup port 
in clu ded the de ve lop ment of an in di vi du a li zed sup port pro gram aimed at en-
co u ra ging child de ve lop ment pro gress. The es sen ce of the sup port pro gram 
con si sted of ver bal as so ci a ti ons in the in tro duc tory part of the ac ti vi ti es that 
en co u ra ged child’s ima gi na tion; in the main part, it con si sted of edu ca tors’ 
ver bal and non-ver bal com mu ni ca tion du ring the pro cess of cre a tion, which 
child con cre ti zed it in his ar ti stic ex pres si on; and in the fi nal part, dra wings 
en co u ra ged child’s ex pres si ve lan gu a ge. Child de ve lop ment had been mo ni to-
red thro ugh anec do tal no tes and thro ugh cre a ti vity as ses sment sca les which 
we re de sig ned for the pur po ses of this re se arch. Re se arch re sults in di ca te 
that the in di vi du a li zed sup port has had a po si ti ve im pact on child’s de ve-
lop ment. The as ses sment of child’s ar ti stic cre a ti vity shows that, af ter three 
months of in di vi du a li zed sup port, the boy is at the le vel of chro no lo gi cal age 
of a child bet we en fi ve and six years old. Sig ni fi cant pro gress has been ac hi e-
ved in terms of ori gi na lity of ide as and vi sual me mory that ma ke this child’s 
ar ti stic ex pres si on ex tra or di nary. The as ses sment of ver bal and se man tic flu-
ency in di ca tes that the child is al so con si de rably ahead of his chro no lo gi cal 
age when it co mes to the se abi li ti es.

Key words: ar ti stic cre a ti vity, in di vi du a li zed sup port, preschool age, preschool 
in sti tu tion.

* Е-mail: kojicmb@gmail. co m
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УВО ЂЕ ЊЕ ИНО ВА ЦИ ЈА У НА СТА ВУ КРОЗ РАЗ ВОЈ ШКО ЛА
Де јан Стан ко вић*

17 и Ми ља Ву ја чић
Ин сти тут за пе да го шка ис тра жи ва ња, Бе о град

Раз вој шко ла (school im pro ve ment) пред ста вља по себ ну пе да го шку ди-
сци пли ну ко ја у фо кус ста вља ре ша ва ње про бле ма и уна пре ђе ње обра-
зов не прак се кроз кон ци пи ра ње и при ме ну но вих об ли ка ра да на ни воу 
це ле шко ле. Ино ва ци је се, у овој пер спек ти ви, не ти чу са мо на став ни ка 
и ње го ве на ста ве, већ се при мар но од но се на раз вој шко ле као сво је вр-
сни ин стру мент за уна пре ђе ње на ста ве и уче ња. Ка ко нај де ло твор ни је 
уве сти но ви не у обра зов ну прак су кроз ак ти ви ра ње школ ских ре сур са 
зна чај но је пи та ње и за ис тра жи ва че и за оне ко ји прак тич но ра де на 
раз во ју шко ла. У пр вом де лу ра да би ће пред ста вље не ка рак те ри сти ке 
успе шних про гра ма/мо де ла за раз вој шко ла. У дру гом де лу ра да би ће 
пред ста вљен мо дел за раз вој шко ла чи ји је циљ под сти ца ње ства ра ла-
штва, ини ци ја ти ве и са рад ње код уче ни ка. Мо дел се тре нут но спро во ди 
у јед ној основ ној шко ли у Бе о гра ду и за сни ва се на не ко ли ко кључ них 
по став ки: укљу че но сти це ло куп ног на став ног и струч ног осо бља шко-
ле, кон ти ну и ра ној струч ној по др шци шко ли, ин те гри са њу про гра ма у 
ре дов не школ ске ак тив но сти, екс пе ри мен та ци ји у на ста ви, са рад њи из-
ме ђу на став ни ка, про ми шља њу о соп стве ној прак си и уве де них пе да го-
шких но ви на, фа ци ли та ци ји про ме не и кон ти ну и ра ном пра ће њу ре а ли-
за ци је мо де ла (ње го вих про це са и про ду ка та). Мо дел се уво ди у шко лу 
кроз рад са на став ни цим, а ко ји се пре вас ход но са сто ји из: (1) ре а ли за-
ци је ин струк тив них да на; (2) ре а ли за ци је оглед них ча со ва и (3) ре флек-
си је на став ни ка на са стан ци ма струч них и раз ред них ве ћа. О по ме ну тим 
по став ка ма и ак тив но сти ма би ће ди ску то ва но у кон тек сту са вре ме них 
са зна ња о ефек тив ном раз во ју шко ла, као и у од но су на спе ци фич но сти 
обра зов ног си сте ма у Ср би ји. У ра ду ће би ти са оп ште ни и пр ви пре ли-
ми нар ни по да ци о ре а ли за ци ји мо де ла.

Кључ не ре чи: раз вој шко ла, ино ва ци је, са рад ња, ре флек сив на прак са.

* E-mail: stadejan@gmail.c om
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IN NO VA TI ONS IN TE AC HING:  
SCHOOL IM PRO VE MENT AS A PAT HWAY

De jan Stan ko vić*
18 and Mi lja Vu ja čić

In sti tu te for Edu ca ti o nal Re se arch, Bel gra de

School im pro ve ment is a fi eld of edu ca ti o nal re se arch and prac ti ce put ting 
fo cus on pro blem sol ving and chan ge of edu ca ti o nal prac ti ce thro ugh con-
cep tu a li zing and im ple men ting school-wi de ac ti ons and in no va ti ons. In no va-
ti ons, the re fo re, per tain not only to in di vi dual te ac hers and the ir te ac hing, 
but the ir pri mary con cern is the who le school im pro ve ment as a pat hway for 
te ac hing/le ar ning im pro ve ment. How to ef fec ti vely in tro du ce in no va ti ons in-
to edu ca ti o nal prac ti ce by em ploying school re so ur ces is a cen tral qu e sti on 
for re se ar chers and pro mo ters of school im pro ve ment. The first part of the 
pa per will be de a ling with fe a tu res of suc cessful school im pro ve ment pro-
grams/mo dels. In the se cond part of the pa per, the aut hors will pre sent a mo-
del for school im pro ve ment with the aim of en han cing stu dents’ cre a ti vity, 
ini ti a ti ve and co o pe ra tion. The mo del has been im ple men ted in one pri mary 
school in Bel gra de. Its ba sic fe a tu res in clu de: in vol ve ment of the who le school 
staff, con ti nu ing pro fes si o nal sup port to school, in te gra ting the mo del in to 
everyday school ac ti vi ti es, te ac hing ex pe ri men ta ti on, te ac her col la bo ra tion, 
te ac her re flec tion, chan ge fa ci li ta tion, and on go ing mo ni to ring of the mo del’s 
im ple men ta tion (its pro ces ses and out puts). The mo del has been in tro du ced 
in school pri ma rily thro ugh fol lo wing ac ti vi ti es (1) in struc ti o nal days (2) ex-
pe ri men tal clas ses and (3) col la bo ra ti ve te ac her re flec tion. The se fe a tu res 
and ac ti vi ti es will be di scus sed in the light of the up to da te know led ge on 
ef fec ti ve school im pro ve ment and par ti cu lar con text of the Ser bian edu ca tion 
system. The pa per will al so pre sent pre li mi nary da ta on the mo del im ple men-
ta tion.

Key words: school im pro ve ment, in no va tion, te ac her col la bo ra tion, te ac her 
re flec tion.

* E- mail: stadejan@gmail.com
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ИМ ПЛИ ЦИТ НЕ ТЕ О РИ ЈЕ КРЕ А ТИВ НО СТИ НА СТАВ НИ КА 
ОСНОВ НЕ ШКО ЛЕ: КОМ ПА РА ТИВ НА СТУ ДИ ЈА

Сла ви ца Мак сић*
19

Ин сти тут за пе да го шка ис тра жи ва ња, Бе о град

Рад пред ста вља део про јек та ино ви ра ња вас пит но-обра зов не прак се 
у јед ној бе о град ској основ ној шко ли чи ји је циљ под сти ца ње ини ци ја-
ти ве, са рад ње и ства ра ла штва уче ни ка. Ис тра жи ва ње пред ста вља ком-
па ра тив ну сту ди ју им пли цит них те о ри ја кре а тив но сти на став ни ка из 
шко ле ко ја је укљу че на у про је кат и дру ге шко ле ко ја ни је укљу че на у 
про је кат. У ис пи ти ва њу је уче ство ва ло по 30 на став ни ка из сва ке шко-
ле. На став ни ци су по пу ни ли упит ник ко ји је са др жао пи та ња отво ре-
ног ти па, а по да ци су об ра ђе ни ква ли та тив но и кван ти та тив но. Од го во-
ри о то ме шта је кре а тив ност и ка ко се ис по ља ва на основ но школ ском 
уз ра сту ка те го ри са ни су као ка рак те ри сти ке осо бе, про це са, про дук та 
или сре ди не (Мо дел 4 П). Од го во ри на пи та ње о мо гућ но сти ма шко ле 
да до при не се раз во ју кре а тив но сти ка те го ри са ни су као аспек ти шко-
ле, обра зов ног си сте ма или дру штва у це ли ни. Ре зул та ти ука зу ју да се у 
обе шко ле кре а тив ност, пре све га, ви ди као кре а тив на осо ба, док су ма-
ни фе ста ци је кре а тив но сти на основ но школ ском уз ра сту че шће ви ђе не 
као кре а тив ни про цес. До при нос шко ле раз во ју кре а тив но сти уче ни ка 
ви ди се нај ви ше у ре дов ним на став ним ак тив но сти ма, ва нан став ним 
ак тив но сти ма и школ ској кли ми. С дру ге стра не, на став ни ци из шко ле 
укљу че не у про је кат че шће у од но су на на став ни ке из шко ле са ко јом су 
по ре ђе ни на во де ути цај сре ди не ка да го во ре о ма ни фе ста ци ја ма кре-
а тив но сти на основ но школ ском уз ра сту. Та ко ђе, на став ни ци из шко ле 
укљу че не у про је кат че шће од на став ни ка из дру ге шко ле ви де ван на-
став не ак тив но сти као на чин да шко ла до при не се раз во ју кре а тив но-
сти. Им пли ка ци је ових на ла за ди ску то ва не су у кон тек сту ре а ли за ци је 
про јек та ко ји је за по чет у пр вој шко ли. 

Кључ не ре чи: им пли цит не те о ри је, кре а тив ност, основ на шко ла,  
на став ни ци, ком па ра тив на сту ди ја.

* E- ma il: smaksic@ipisr.org. rs
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PRI MARY SCHOOL TE AC HERS’ IM PLI CIT THE O RI ES:  
A COM PA RA TI VE STUDY

Sla vi ca Mak sić*
20

In sti tu te for Edu ca ti o nal Re se arch, Bel gra de

The re se arch pre sen ted in the pa per is a part of the edu ca ti o nal in no va tion 
pro ject in one Bel gra de pri mary school which aimed at sup por ting stu dents’ 
ini ti a ti ve, co o pe ra tion and cre a ti vity. Re se arch was a com pa ra ti ve study of 
im pli cit the o ri es of cre a ti vity of te ac hers from the school in clu ded in the pro-
ject and anot her school not in clu ded in the pro ject. Re se arch study was do ne 
with 30 te ac hers from each school, which we re ad mi ni ste red an open en ded 
qu e sti on na i re, whi le da ta we re analyzed qu a li ta ti vely and qu an ti ta ti vely. An-
swers to the qu e sti on abo ut cre a ti vity con cept and its ma ni fe sta tion on pri-
mary school le vel we re ca te go ri zed as cre a ti ve per son, pro cess, pro duct or 
press (4 P’s Mo del). An swers abo ut con tri bu ti ons of the school to the de ve-
lop ment of the cre a ti vity we re ca te go ri zed as aspects of the school, edu ca ti-
o nal system or so ci ety. The fin dings sho wed that in both scho ols cre a ti vity 
was do mi nantly con cep tu a li zed as a cre a ti ve per son, but its ma ni fe sta tion on 
pri mary school le vel was vi e wed as a cre a ti ve pro cess. Con tri bu ti ons of the 
school to the de ve lop ment of stu dents’ cre a ti vity we re seen do mi nantly in 
re gu lar te ac hing ac ti vi ti es, ex tra-cur ri cu lar ac ti vi ti es, and school cli ma te. On 
the ot her si de, te ac hers from the school in clu ded in the pro ject re fer red to the 
cre a ti ve press mo re fre qu ently than te ac hers from the ot her school when they 
de fi ned ma ni fe sta ti ons of cre a ti vity at the pri mary school le vel. Al so, te ac hers 
from the school in clu ded in the pro ject mo re fre qu ently po in ted to ex tra-cur-
ri cu lar ac ti vi ti es as the way to sup port cre a ti vity at school. Im pli ca ti ons of the 
re se arch fin dings we re di scus sed in the con text of the furt her de ve lop ment of 
the in no va tion pro ject. 

Key words: im pli cit the o ri es, cre a ti vity, pri mary school, te ac hers, com pa ra ti ve 
study.

* E-mai l:  sma ksic@ipisr.org.rs
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ИМ ПЛИ ЦИТ НЕ ТЕ О РИ ЈЕ КРЕ А ТИВ НО СТИ НА СТАВ НИ КА 
ОСНОВ НЕ ШКО ЛЕ: СТУ ДИ ЈА СЛУ ЧА ЈА

Је ле на Па вло вић*
21

Ин сти тут за пе да го шка ис тра жи ва ња, Бе о град

Рад пред ста вља сту ди ју слу ча ја јед не бе о град ске шко ле, у ко јој је за по-
чет про је кат са ци љем да се под стак не ини ци ја ти ва, са рад ња и ства ра-
ла штво уче ни ка. Пред мет ис тра жи ва ња пред ста вља ини ци јал но ис пи-
ти ва ње им пли цит них те о ри ја на став ни ка о кре а тив но сти. У пр вом де лу 
ис тра жи ва ња уче ство ва ло је 30 на став ни ка. На став ни ци су по пу ња ва ли 
упит ник ко ји је са др жао пи та ња отво ре ног ти па. Од го во ри на став ни-
ка на пи та ња о то ме шта је кре а тив ност и ка ко се ис по ља ва на основ-
но школ ском уз ра сту кла си фи ко ва ни су у ка те го ри ју: кре а тив не осо бе, 
про це са, про дук та или сре ди не (4П мо дел). Од го во ри на пи та ње ка ко 
шко ла мо же до при не ти раз во ју кре а тив но сти уче ни ка ана ли зи ра ни су 
на ни воу учи о ни це, обра зов ног си сте ма и дру штва. У дру гом де лу ис-
тра жи ва ња 10 на став ни ка је уче ство ва ло у фо кус гру пи са ци љем пар-
ти ци па тив не ва ли да ци је на ла за. У од го во ри ма на став ни ка на пи та ње 
о то ме шта је кре а тив ност пре о вла ђу је опис кре а тив не осо бе, што упу-
ћу је на ин ди ви ду а ли стич ко ви ђе ње кре а тив но сти. У опи си ма ма ни фе-
ста ци ја кре а тив но сти на основ но школ ском уз ра сту пре о вла ђу је опис 
кре а тив ног про це са, што ука зу је на раз вој но ви ђе ње кре а тив но сти. Из 
угла на став ни ка, шко ла у зна чај ној ме ри мо же до при не ти раз во ју кре-
а тив но сти, нај пре, кроз на став не и ван на став не ак тив но сти. Ме ђу тим, 
по да ци из фо кус гру пе ука зу ју на пре пре ке са ко ји ма се на став ни ци су-
о ча ва ју у под сти ца њу кре а тив но сти уче ни ка ко је се од но се на не до вољ-
но вред но ва ње кре а тив но сти у дру штву и не а де кват на ула га ња у раз вој 
кре а тив но сти у шко ли. У за вр шном де лу ди ску ту је се о им пли ка ци ја ма 
ове сту ди је слу ча ја за пла ни ра ни про је кат.  

Кључ не ре чи: кре а тив ност, им пли цит не те о ри је, основ на шко ла, сту ди ја 
слу ча ја, на став ни ци.

* E -ma il: pav lo vich .jelena@gmail.com
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PRI MARY SCHOOL TE AC HERS’ IM PLI CIT THE O RI ES  
OF CRE A TI VITY: A CA SE STUDY

Je le na Pa vlo vić*
22

In sti tu te for Edu ca ti o nal Re se arch, Bel gra de

The pa per pre sents a ca se study of a school in Bel gra de, in which a pro ject 
has been ini ti a ted in or der to en han ce stu dents’ ini ti a ti ve, co o pe ra tion and 
cre a ti vity. The re se arch su bject was te ac hers’ im pli cit the o ri es of cre a ti vity. 
In the first part of the study, 30 te ac hers we re ad mi ni ste red a qu e sti on na i re 
with open en ded qu e sti ons. Te ac hers’ an swers abo ut the con cept of cre a ti-
vity and its ma ni fe sta tion at the pri mary school le vel we re ca te go ri zed in to 
the ca te gory of the cre a ti ve per son, pro cess, pro duct or press (4 P’s Mo del). 
An swers to the qu e sti on how school can con tri bu te to the de ve lop ment of 
stu dents’ cre a ti vity we re ca te go ri zed as con tri bu ti ons at the le vel of the clas-
sro om, edu ca ti o nal system and so ci ety. In the se cond part of the study, 10 te-
ac hers par ti ci pa ted in a fo cus gro up in ter vi ew in or der to ob tain par ti ci pant 
va li da tion of the study. In te ac hers’ an swers abo ut the con cept of cre a ti vity a 
vi ew of the cre a ti ve per son pre va i led, which po in ted to an in di vi du a li stic vi-
ew of cre a ti vity. De scrip tion of the cre a ti ve pro cess pre va i led in te ac hers’ an-
swers abo ut ma ni fe sta ti ons of cre a ti vity at the pri mary school le vel, po in ting 
to a de ve lop men tal vi ew of cre a ti vity. From the te ac hers’ per spec ti ve, school 
can con tri bu te to the de ve lop ment of cre a ti vity thro ugh re gu lar te ac hing ac-
ti vi ti es and ex tra-cur ri cu lar ac ti vi ti es. Ho we ver, fo cus gro up da ta po in ted to 
the ob stac les te ac hers fa ce in fo ste ring cre a ti vity of the ir stu dents, which re-
la ted to un de re sti ma tion of cre a ti vity in so ci ety and in suf fi ci ent in vest ment in 
sup por ting cre a ti vity at the school le vel. Im pli ca ti ons of the study for ca rrying 
out the pro ject we re di scus sed in the fi nal part of the pa per. 

Key words: cre a ti vity, im pli cit the o ri es, pri mary school, ca se study, te ac hers.

* E-mail: pavlovich.jelena@gmail.com
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ОД НОС НА СТАВ НИЧ КИХ УВЕ РЕ ЊА О КРИ ТИЧ КОМ  
МИ ШЉЕ ЊУ И АК ТИВ НО СТИ УСМЕ РЕ НИХ НА ПО СТИ ЦА ЊЕ 

КРИ ТИЧ КОГ МИ ШЉЕ ЊА КОД УЧЕ НИ КА
Сне жа на Мир ков*

23 и Ива на Ћи ро вић
Ин сти тут за пе да го шка ис тра жи ва ња, Бе о град

На ре пре зен та тив ном узор ку на став ни ка основ них шко ла у Ср би ји 
(N=1441) при ме њен је екс пло ра тив ни упит ник кон стру и сан за по тре бе 
обим ни јег ис тра жи ва ња о под сти ца њу ства ра ла штва, ини ци ја ти ве и са-
рад ње код уче ни ка. Ана ли зи ра ни су од го во ри на став ни ка на 20 тврд њи 
ко ји ма се ис пи ту ју уве ре ња о кри тич ком ми шље њу, ис тра жи вач ком ра ду 
и груп ном ра ду, као и на 28 тврд њи у окви ру ко јих су из ве шта ва ли о ме ри 
у ко јој се ан га жу ју у ак тив но сти ма усме ре ним на под сти ца ње кри тич ког 
ми шље ња, ис тра жи вач ког ра да и груп ног ра да, да би се утвр ди ло мо гу 
ли се на осно ву на став нич ких уве ре ња пред ви де ти ак тив но сти усме ре не 
на под сти ца ње кри тич ког ми шље ња. Фак тор ском ана ли зом су на став-
нич ка уве ре ња гру пи са на у пет фак то ра, док се струк ту ра на став нич-
ких ак тив но сти мо же опи са ти по мо ћу три фак то ра. Ре гре си о ним ана-
ли за ма утвр ђе но је да се на осно ву пет фак то ра на став нич ких уве ре ња 
мо гу пред ви ђа ти на став нич ке ак тив но сти из три до ме на. Под сти ца ње 
про дук ци је и раз ра де иде ја, ана ли зи ра ња и ис про ба ва ња раз ли чи тих при-
сту па у ре ша ва њу про бле ма мо же се пред ви де ти на осно ву: спрем но сти 
на под сти ца ње не за ви сног ми шље ња, по ста вља ња пи та ња и ди ску си је 
на ча су; отво ре но сти за кри ти ку и сло бо ду ми шље ња код уче ни ка; не га-
тив них ста во ва пре ма ди ску си ји на ча су, по ста вља њу пи та ња и из ра жа-
ва њу ми шље ња. Под сти ца ње ди ску си је, по ста вља ња пи та ња, из во ђе ња 
за кљу ча ка, де фи ни са ња и ана ли зи ра ња про бле ма и ар гу мен то ва ња ста-
ва мо гу се пред ви де ти на осно ву: спрем но сти на под сти ца ње не за ви сног 
ми шље ња, по ста вља ња пи та ња и ди ску си је на ча су; отво ре но сти за кри-
ти ку и сло бо ду ми шље ња код уче ни ка; не га тив них ста во ва пре ма ди ску-
си ји на ча су, по ста вља њу пи та ња и из ра жа ва њу ми шље ња. Ан га жо ва ње 
у уво ђе њу ино ва ци ја мо же се пред ви де ти на осно ву: спрем но сти на под-
сти ца ње не за ви сног ми шље ња, по ста вља ња пи та ња и ди ску си је на ча су; 
не га тив них ста во ва пре ма груп ном ра ду уче ни ка у на ста ви; тра же ња по-
слу шно сти, не га тив них ста во ва пре ма под сти ца њу ини ци ја ти ве уче ни ка 
у до но ше њу од лу ка, ана ли зи ра њу про бле ма и по ста вља њу пи та ња.

Кључ не ре чи: на став ни ци основ не шко ле, под сти ца ње кри тич ког  
ми шље ња, уве ре ња, ак тив но сти.

* E-mail:        smirkov@rcub.bg.ac.rs
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RE LA TI ON SHIP BET WE E EN TE AC HERS’ BE LI EFS ON  
CRI TI CAL THIN KING AND AC TI VI TI ES DI REC TED TO WARDS 

THE EN CO U RАGЕ MENT OF CRI TI CAL THIN KING OF STU DENTS 
Sne ža na Mir kov*

24 and Iva na Ći ro vić
In sti tu te for Edu ca ti o nal Re se arch, Bel gra de

On the re pre sen ta ti ve sam ple of pri mary school te ac hers in Ser bia (N= 1441), 
the ex plo ra ti ve qu e sti on na i re was used which was con struc ted for the lar ger 
re se arch on en co u ra ge ment cre a ti vity, ini ti a ti ve and co o pe ra tion among stu-
dents. The te ac hers’ re spon ses to the 20 sta te ments which exa mi ne be li efs 
on cri ti cal thin king, in qu iry ba sed le ar ning and gro up work we re analyzed, 
as well as the 28 sta te ments whe re they re por ted on the le vels of the ir en ga-
ge ment in ac ti vi ti es di rec ted to sti mu la tion of cri ti cal thin king, in qu iry ba sed 
le ar ning and gro up work, in or der to de ter mi ne whet her the ac ti vi ti es di rec-
ted to sti mu la tion of cri ti cal thin king can be pre dic ted ba sed on te ac hers’ be-
li efs. Fac tor analysis was ap plied and te ac hers’ be li efs we re gro u ped wit hin 
fi ve fac tors, whi le the struc tu re of te ac her’s ac ti vi ti es was de scri bed by three 
fac tors. Re gres sion analysis was used to de ter mi ne that the three do ma ins of 
te ac hers’ ac ti vi ti es can be pre dic ted ba sed on the fi ve fac tors of te ac hers’ be li-
efs. Sti mu la tion of pro duc tion and ela bo ra tion of ide as, analysis and trying out 
of the dif fe rent ap pro ac hes in sol ving pro blems can be pre dic ted ba sed on: the 
re a di ness of in de pen dent thin king, asking qu e sti ons and di scus si ons du ring 
class; open ness to cri ti cism and fre e dom of opi nion among stu dents; ne ga ti ve 
at ti tu des to wards di scus sion in the class, asking qu e sti ons and ex pres si on of 
opi ni ons. Sti mu la tion of di scus sion, asking qu e sti ons, de duc tion of con clu si ons, 
de fi ning and analyzing pro blems and ar gu men ta tion can be pre dic ted ba sed 
on: the re a di ness to sti mu la te in de pen dent thin king, asking qu e sti ons and 
di scus sion du ring class; open ness to cri ti cism and fre e dom of opi nion among 
stu dents; ne ga ti ve at ti tu des to wards di scus sion in the class, asking qu e sti ons 
and ex pres si on of opi ni ons. En ga ge ment in the in tro duc tion of in no va ti ons can 
be pre dic ted ba sed on: the re a di ness to sti mu la te in de pen dent thin king, ask-
ing qu e sti ons and di scus sion du ring class; ne ga ti ve at ti tu des to wards gro up 
work among stu dents; re qu e sting obe di en ce, ne ga ti ve at ti tu des to wards the 
sti mu la tion of stu dents’ ini ti a ti ve in de ci sion ma king, pro blem analysis and 
asking qu e sti ons. 

Key words: pri mary school te ac hers, sti mu la tion of cri ti cal thin king, be li efs, 
ac ti vi ti es.

* E-mail:    smirkov@rcub.bg.ac.rs
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КА КО ЗА ИН ТЕ РЕ СО ВА ТИ УЧЕ НИ КА ЗА УЧЕ ЊЕ: 
ПЕР СПЕК ТИ ВА НА СТАВ НИ КА

 На та ша Ла лић-Ву че тић*
25

Ин сти тут за пе да го шка ис тра жи ва ња, Бе о град

По тре ба да се раз ви ја уну тра шња мо ти ва ци ја за уче ње не са мо да је зна-
чај на са ста но ви шта на у ке и про ши ри ва ња те о риј ских са зна ња уоп ште, 
већ је ва жна и за обра зов ни про цес у на шим шко ла ма. Мо же се ре ћи да 
мо ти ва ци ја об је ди њу је и по кре ће све оста ле ком по нен те зна чај не за 
крај ње ис хо де на ста ве. У ра ду су пред ста вље ни ре зул та ти ис тра жи ва ња 
чи ји је циљ са гле да ва ње пер спек ти ве на став ни ка о раз ви ја њу уну тра-
шње мо ти ва ци је уче ни ка за уче ње. Ис тра жи вач ки ма те ри јал при ку пљен 
на фо кус гру па ма, тран скри бо ван је и под врг нут ква ли та тив ној те мат-
ској ана ли зи. Узо рак ис тра жи ва ња чи ни ло је 30 на став ни ка из основ них 
шко ла у Бе о гра ду. Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да мо ти ви са ње уче-
ни ка за уче ње из пер спек ти ве на став ни ка под ра зу ме ва сле де ће прет по-
став ке: (1) це ло ви ти ји кон текст за уче ње са на гла ском на про блем ском 
при сту пу на ста ви – „по ста вља ње пи та ња, ис тра жи ва ње, от кри ва ње од-
го во ра, пра вље ње мре же зна че ња за раз ли чи те пред мет не обла сти”; (2) 
„из ме шта ње” из уоби ча је них на став них си ту а ци ја и из бе га ва ње ру ти не, 
као и по ка зи ва ње тен ден ци је ка кре а тив но сти; (3) под сти ца ње сна жних 
емо ци ја у то ку ак тив но сти – на при мер, „ура ња ње у ак тив ност, оп чи-
ње ност, оду ше вље ње, ужи вља ва ње” и (4) по ве зи ва ње са ре ал но шћу и 
при ме ри ма из жи во та (ак туaлизовање са др жа ја којe де ца уче). Та ко ђе, 
ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да на став ни ци уви ђа ју и на гла ша ва ју 
да је уну тра шњу мо ти ва ци ју за уче ње по треб но под сти ца ти и раз ви ја ти. 
Мо же се ре ћи да је јед но од зна чај них пи та ња у ис тра жи ва њу до ла же-
ње до ме то дич ких прет по став ки о раз ви ја њу уну тра шње мо ти ва ци је за 
уче ње.

Кључ не ре чи: мо ти ва ци ја, уче ње, на став ни ци, уче ни ци.

* E- mail: nlalic@rcub.bg.ac.rs
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HOW TO GET A STU DENT TO BE IN TE RE STED IN LE AR NING:  
TE AC HERS’ PER SEPCTI VE

Na ta ša La lić–Vu če tić*
26

In sti tu te for Edu ca ti o nal Re se arch, Bel gra de

The need for the de ve lop ment of in trin sic mo ti va tion for le ar ning is not only 
im por tant from the per spec ti ve of sci en ce and the ex pan si on of the o re ti cal 
know led ge in ge ne ral, but is al so im por tant for the edu ca ti o nal pro cess in 
our scho ols. It can be ar gued that mo ti va tion in te gra tes and ini ti a tes all ot her 
com po nents that are sig ni fi cant for fi nal te ac hing out co mes. In this pa per we 
pre sent the re se arch re sults with the aim to con si der the te ac hers’ per spec ti-
ves on the de ve lop ment of in trin sic stu dents’ mo ti va tion for le ar ning. The re-
se arch was con duc ted on fo cus gro ups and the ma te rial was tran scri bed and 
the the ma tic qu a li ta ti ve analysis was ap plied. The re se arch sam ple con si sted 
of 30 pri mary school te ac hers from Bel gra de. Re se arch re sults show that that 
the mo ti va tion of stu dents for le ar ning from the per spec ti ve of te ac hers in-
clu des fol lo wing as sump ti ons: (1) a mo re com pre hen si ve con text for le ar ning 
with emp ha sis on pro blem sol ving ap pro ach in te ac hing (asking qu e sti ons, 
re se arch, di sco ve ring an swers, ma king of the net work of me a nings for dif fe rent 
su bject are as); (2) “get ting out” of the usual te ac hing si tu a ti ons and avo i ding 
ro u ti ne, as well as sho wing ten dency to wards cre a ti vity; (3) en co u ra ge ment  
of strong emo ti ons du ring ac ti vi ti es (e.g. “go ing de eply” in to the ac ti vity, fa sci-
na tion, ent hu si asm, get ting in to the spi rit of things) and (4) ma king con nec-
ti ons with the re a lity and real li fe exam ples (ac tu a li za tion of con tents which 
are le ar ned). Al so, re se arch re sults show that te ac hers no ti ce and emp ha si ze 
that the in trin sic mo ti va tion sho uld be en co u ra ged and de ve lo ped. It can be 
said that one of the sig ni fi cant is su es of this re se arch is the re ac hing of met-
ho dic as sump ti ons which co uld sti mu la te in trin sic mo ti va tion for le ar ning.

Key words: mo ti va tion, le ar ning, te ac hers, stu dents.

* E-mail: nlalic@rcub.bg.ac.rs
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СА ВРЕ МЕ НИ ДРУ ШТВЕ НИ ТРЕН ДО ВИ И АК ТИВ НО УЧЕ ЊЕ
Је ле на Јок си мо вић*

27 и Ана Пе ши кан
Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град

Про цес обра зо ва ња увек се од ви ја у од ре ђе ном дру штве ном кон тек сту 
ко ји зна чај но ути че на ње го ве ци ље ве, са др жај и ме то де на ста ве/уче ња. 
Рад пред ста вља те о риј ско раз ма тра ње од но са са вре ме них дру штве них 
трен до ва и ак тив ног уче ња и од го ва ра на пи та ње ко ли ко кон цепт ак-
тив ног уче ња из ла зи у су срет зах те ви ма ко је про ме не у дру штву до но-
се. У ра ду до во ди мо у ве зу ре ле вант не аспек те ак тив ног уче ња/ак тив не 
на ста ве и оно што те о ре ти ча ри со ци о ло ги је и еко но ми је ис ти чу као са-
вре ме не дру штве не трен до ве: гло ба ли за ци ја; но ви на чи ни ко му ни ка-
ци је; про ме њен свет ра да; број ни со ци јал ни иза зо ви и по раст упо тре бе 
са вре ме них тех но ло ги ја. За су о ча ва ње са про ме на ма уче ни ку су по треб-
не спо соб но сти кри тич ког ми шље ња, ме та ког ни ци је, до но ше ња од лу ка, 
са рад ње, тим ског ра да, кре а тив ност, ино ва тив ност, спо соб ност пре у зи-
ма ња од го вор но сти и ко ри шће ња са вре ме них тех но ло ги ја. У ра ду ана-
ли зи ра мо по тен ци ја ле ак тив ног уче ња за раз вој та квих ком пе тен ци ја. 
Кре ће мо од основ не по став ке да уче ник кроз со ци јал ну ин тер ак ци ју са 
на став ни ком, дру гим уче ни ци ма и ре сур си ма из гра ђу је вла сти та зна ња, 
тј. ре че но тер ми но ло ги јом ак тив ног уче ња: од на сто ја ња да што ви ше 
уче ни ка, што ду же вре ме на бу де у ре ле вант ним ак тив но сти ма. Да би се 
ово ре а ли зо ва ло, нео п ход но је ко ри шће ње ве ће па ле те ме то да уче ња/
на ста ве и на гла ша ва ње ор га ни за ци о не, мо ти ва ци о не и афек тив не уло-
ге на став ни ка, што до во ди до ре а ли за ци је ве ћег бро ја ва жних (а при-
лич но за не ма ре них) вас пит но-обра зов них ци ље ва. Ура ђе на ана ли за по-
ка зу је да, кон цеп ту ал но гле да но, ак тив но уче ње до бро из ла зи у су срет 
зах те ви ма ко је са вре ме ни дру штве ни кон текст по ста вља пред мла де и 
омо гу ћа ва аде кват ну при пре му уче ни ка за жи вот у ди на мич ним про ме-
на ма са вре ме ног све та.  

Кључ не ре чи: ак тив но уче ње/ак тив на на ста ва, уло ге на став ни ка,  
ком пе тен ци је уче ни ка, дру штве ни трен до ви. 

* E-mail:      jelena_joksimovic@ymail.com
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MO DERN SO CIAL TRENDS AND AC TI VE LE AR NING
Je le na Jok si mo vić*

28 and Ana Pe ši kan
Fa culty of Phi lo sophy, Bel gra de

Edu ca tion is al ways hap pe ning in a cer tain so cial con text. This con text de-
ter mi nes edu ca tion in many ways: its aims, con tent and le ar ning/te ac hing 
met hods. This pa per is con si de ring the o re ti cal re la ti ons bet we en mo dern 
so cial trends and key fe a tu res of ac ti ve le ar ning/te ac hing con cept. We are 
an swe ring on how much ac ti ve le ar ning can re spond to a new de man ding 
so cial si tu a tion. We are in ter sec ting re le vant aspects of ac ti ve le ar ning and 
the trends that mo dern so ci o lo gists and eco no mists re cog ni ze as trends that 
are sha ping world to day: glo ba li za tion; new ways of com mu ni ca tion; chan-
ging sha pe of work; nu me ro us so cial chal len ges and ascen ding usa ge of ICT. 
Te ac hing/le ar ning pro cess must equ ip stu dent for this con stantly chan ging 
en vi ron ment with fol lo wing com pe ten ci es: cri ti cal thin king, me ta-cog ni tion, 
de ci sion ma king, co o pe ra tion, te am-work, cre a ti vity, in no va tion, ta king re-
spon si bi lity and the use of mo dern tec hno logy. In this pa per we are analysing 
how ac ti ve le ar ning can de ve lop thеsе com pe ten ci es. We are star ting from ba-
sic po stu la te which sets stu dent in the po si tion to bu ild his/hers own know-
led ge thro ugh so cial in ter ac tion with te ac her, ot her stu dents and re so ur ces. 
In ac ti ve le ar ning ter mi no logy it me ans: as many as pos si ble stu dents sho uld 
be in vol ved in re le vant ac ti vi ti es. For this to be im ple men ted it is ne ces sary 
to use lar ger ran ge of te ac hing/le ar ning met hods and to ac cent or ga ni za ti o-
nal, mo ti va ti o nal and af fec ti ve ro le of te ac her. Ta ken to get her, this le ads to the 
re a li za tion of a num ber of im por tant (and so far qu i te ne glec ted) edu ca ti o nal 
go als. Fin dings of the analysis show that, in its con cept, ac ti ve le ar ning pro-
vi des an ade qu a te pre pa ra tion of stu dents for li fe in the tur bu lent, dyna mic 
chan ging mo dern world.  

Key words: ac ti ve le ar ning/te ac hing, te ac hers’ ro les, stu dents’ com pe ten ci es, 
so cial trends.

* E-mail:            jelena_joksimovic@ymail.com
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ЛИЧ НЕ ТЕ О РИ ЈЕ НА СТАВ НИ КА  
О УВО ЂЕ ЊУ КО О ПЕ РА ТИВ НОГ УЧЕ ЊА У НА СТА ВУ:  

СТУ ДИ ЈА СЛУ ЧА ЈА
Сла ви ца Шев ку шић*

29

 и Вла ди мир Џи но вић
Ин сти тут за пе да го шка ис тра жи ва ња, Бе о град

Ре зул та ти број них ис тра жи ва ња до след но ука зу ју на то да раз ли чи ти 
мо де ли ко о пе ра тив ног уче ња зна чај но до при но се бо љем по стиг ну ћу 
уче ни ка и уна пре ђи ва њу њи хо вих со ци јал них и емо ци о нал них ком пе-
тен ци ја. Ме ђу тим, ова на став на стра те ги ја се ре ла тив но рет ко при ме-
њу је у шко ла ма у Ср би ји, о че му све до че на ла зи до ма ћих ис тра жи ва-
ња, као и ме ђу на род них сту ди ја по стиг ну ћа уче ни ка основ них шко ла 
(ТIMSS 2003 и ТIMSS 2007). Има ју ћи у ви ду ис тра жи ва ња ко ја по ка зу ју 
да су лич на уве ре ња и те о ри је на став ни ка је дан од нај бо љих пре дик то-
ра њи хо вог по на ша ња у школ ском кон тек сту, на ша прет по став ка је сте 
да је та кво ста ње, пре те жно, по сле ди ца то га што су лич не те о ри је на-
став ни ка о на ста ви и уче њу не до вољ но ускла ђе не са са вре ме ним пе да-
го шко-пси хо ло шким те о ри ја ма о зна ча ју са рад ње за ког ни тив ни и со-
ци јал ни раз вој. У скла ду са прет по став ком, спро ве ли смо ис тра жи ва ње 
чи ји је циљ био да упо зна мо лич не те о ри је на став ни ка о са рад њи и при-
ме ни ко о пе ра тив ног уче ња у на ста ви, да под стак не мо њи хо во пре и спи-
ти ва ње и олак ша мо про цес кре и ра ња но вих лич них те о ри ја. Да би смо 
ре а ли зо ва ли овај циљ, у окви ру сту ди је слу ча ја ор га ни зо ва не су три 
се си је у тра ја њу од три са та са гру пом на став ни ка, на ко ји ма смо при-
ме ни ли тех ни ке кон струк ти ви стич ког и РЕБТ са ве то ва ња (Ле стви че-
ње, Пи ра ми ди са ње, АБЦ, Со кра тов ски ди ја лог). Аудио сним ци се си ја су 
тран скри бо ва ни и ана ли зи ра ни ква ли та тив ном те мат ском ана ли зом и 
ана ли зом кон стру ка та. Уче сни ци ис тра жи ва ња су на став ни ци ко ји пре-
да ју пред ме те при род них на у ка и ма те ма ти ку (N=8) у јед ној основ ној 
шко ли у Бе о гра ду. У овом ра ду би ће при ка за ни ре зул та ти ко ји пру жа ју 
од го во ре на три пи та ња: (1) ка кав је њи хов од нос пре ма уво ђе њу ино-
ва ци ја у на став ни рад; (2) у ко јој ме ри су на став ни ци упо зна ти са кључ-
ним ка рак те ри сти ка ма пла ни ра ња и из во ђе ња ко о пе ра тив них об ли ка 
уче ња и (3) ка ква су њи хо ва лич на уве ре ња о зна ча ју са рад ње из ме ђу 
уче ни ка у про це су уче ња. 

Кључ не ре чи: лич не те о ри је на став ни ка, ко о пе ра тив но уче ње, сту ди ја 
слу ча ја, пред ме ти при род них на у ка.

* E -mail: ssevkusic@rcub.bg.a c.r s
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TE AC HERS’ PER SO NAL THE O RI ES ON IM PLE MEN TA TION  
OF CO O PE RA TI VE LE AR NING IN TE AC HING PRO CESS:  

A CA SE STUDY
Sla vi ca Šev ku šić30 and Vla di mir Dži no vić

In sti tu te for Edu ca ti o nal Re se arch, Bel gra de

Re sults from nu me ro us stu di es con si stently un der li ne that dif fe rent mo dels 
of co o pe ra ti ve le ar ning ha ve sig ni fi cant im pact on stu dents’ ac hi e ve ments 
and im pro ve ment of the ir so cial and emo ti o nal com pe ten ci es. This te ac hing 
prac ti ce is ho we ver re la ti vely sel dom im ple men ted in scho ols in Ser bia, which 
is re flec ted both in the lo cal stu di es, as well as in the in ter na ti o nal sur veys of 
stu dents’ ac hi e ve ments and com pe ten ci es in pri mary scho ols (TIMSS 2003 
and TIMSS 2007). Gi ven that re se arch ha ve shown that te ac her’s per so nal be-
li efs and the o ri es are one of the best pre dic tors of the ir school prac ti ces, our 
hypot he sis is that the cur rent sta te in Ser bia is ma inly a con se qu en ce of in-
suf fi ci ent adjust ment bet we en te ac hers’ per so nal the o ri es on te ac hing and 
le ar ning and cur rent pe da go gi cal-psycho lo gi cal the o ri es on im por tan ce of 
co o pe ra tion for cog ni ti ve and so cial de ve lop ment. In li ne with this hypot he-
sis, we con duc ted a re se arch which main goal was to exa mi ne te ac hers’ per-
so nal the o ri es on co o pe ra tion and im ple men ta tion of co o pe ra ti ve le ar ning 
in a clas sro om, with the in ten tion to fa ci li ta te te ac hers’ re as ses sment and to 
ease the pro cess of cre a ting new per so nal the o ri es. In or der to ac hi e ve this 
goal, we or ga ni zed a ca se study that con si sted of three 3-ho ur long ses si ons 
with a gro up of te ac hers of na tu ral sci en ces and mat he ma tics (N=8) in one 
pri mary school in Bel gra de. We used the tec hni qu es from con struc ti vist and 
REBT co un sel ling (Lad de ring, Pyra mi ding, ABC, Soc ra tic di a log). The audio 
re cor dings of the se ses si ons we re tran scri bed and analysed with qu a li ta ti ve 
the ma tic analysis and analysis of the con structs. In this pa per we will pre sent 
re sults that pro vi de an swers on three qu e sti ons: (1) what is the te ac hers’ re-
la tion to wards the in tro duc tion of in no va tion in te ac hing pro cess; (2) to what 
ex tent are te ac hers fa mi li ar with key cha rac te ri stics of plan ning and re a li sa-
tion of co o pe ra ti ve form of le ar ning; (3) what are the ir per so nal be li efs on the 
ro le of co o pe ra tion among stu dents du ring the pro cess of le ar ning.

Key words: per so nal the o ri es of te ac hers, co o pe ra ti ve le ar ning, ca se study,  
na tu ral sci en ce su bjects. 

* E-mail: ssevkusic@rcub.b g.a c. rs
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ПЕ ДА ГО ШКЕ ИМ ПЛИ КА ЦИ ЈЕ РАЗ ЛИ ЧИ ТИХ 
 КОН ЦЕП ТУ А ЛИ ЗА ЦИ ЈА ДИ ЈА ЛО ГА У НА СТА ВИ

Вла де та Ми лин*
31

Ин сти тут за пе да го шка ис тра жи ва ња, Бе о град

Ди ја лог у на ста ви пред ста вља про блем ко ји до би ја све ве ћи зна чај у са-
вре ме ној пе да го ги ји, али и у дру гим на уч ним ди сци пли на ма – пси хо ло-
ги ји, лин гви сти ци, фи ло зо фи ји и тaко да ље. У овом ра ду се про у ча ва-
ју раз ли чи та схва та ња ди ја ло га у на ста ви, ка ко би се по ну ди ло њи хо во 
кла си фи ко ва ње и кон цеп ту ал но од ре ђе ње, а за тим раз мо три ле им пли-
ка ци је тих кон цеп ту а ли за ци ја. Бу ду ћи да у до ступ ној ли те ра ту ри не по-
сто ји до вољ но об у хват на кла си фи ка ци ја ши рих фи ло зоф ских и те о риј-
ских при сту па пој му ди ја лог у на ста ви, ов де се пред ста вља по де ла ко ју 
је осми слио аутор, а у ко јој се из два ја ју три кон цеп ту а ли за ци је: (1) ди-
ја лог као на став на ме то да, (2) ди ја лог као ко-кон струк ци ја зна ња и (3) 
ди ја лог као oблик вас пит но о бра зов не прак се. Ди ја лог као на став на ме-
то да под ра зу ме ва ди дак тич ки об ли ко ван раз го вор на став ни ка са уче-
ни ци ма ка ко би се об ра дио од ре ђе ни на став ни са др жај. Ово схва та ње 
од го ва ра тра ди ци о нал ном ди дак тич ком при сту пу у ко јем се на гла ша-
ва ју ак тив но сти на став ни ка ко ји ма пре но се на став не са др жа је уче ни-
ци ма. Ди ја лог као ко-кон стук ци ја зна ња од но си се на раз ме ну из ме ђу 
на став ни ка и уче ни ка, али и уче ни ка из ме ђу се бе, у ко јој се пре го ва ра 
o зна че њи ма у про це су ко ла бо ра тив ног са зна ва ња. Фо кус је на ак ти-
ви ра њу са знај ног по тен ци ја ла ди ја ло шке раз ме не у на ста ви. Схва та ње 
ди ја ло га као об ли ка вас пит но о бра зов не прак се по ла зи од те зе да је ди-
ја ло гич ност јед но од основ них обе леж ја вас пи та ња и обра зо ва ња, али 
да је ис по ља ва ње ди ја ло га у на ста ви усло вље но кон крет ним кул тур но-
исто риј ским кон тек стом. Овај при ступ ка рак те ри ше усме ре ност на вас-
пит но о бра зов не, али и ши ре дру штве не, кул тур не и по ли тич ке од но се 
ко ји про жи ма ју ди ја ло шку ко му ни ка ци ју у на ста ви. Сва ка од на ве де них 
кон цеп ту а ли за ци ја под ра зу ме ва спе ци фич но пе да го шко усме ре ње и 
има раз ли чи те те о риј ске и прак тич не пе да го шке им пли ка ци је. Дру гим 
ре чи ма, кон цеп ту а ли за ци ја ди ја ло га у на ста ви при па да од ре ђе ној пе-
да го шкој па ра диг мии, су штин ски је по ве за на са де фи ни са њем дру гих 
фун да мен тал них пе да го шких пој мо ва, као и са ди дак тич ким ре ше њи ма 
ко ја се про пи су ју и при ме њу ју у на став ној прак си.

Кључ не ре чи: ди ја лог у на ста ви, ди ја лог као на став на ме то да,  
ди ја лог као ко-кон стру и са ње зна ња у на ста ви, ди ја лог као об лик  
вас пит но о бра зов не прак се. 
* E-mail: vmilin@rcub.bg.ac.rs
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PE DA GO GI CAL IM PLI CA TI ONS OF VA RI O US  
CON CEP TU A LI ZA TI ONS OF CLAS SRO OM DI A LO GUE   

Vla de ta Mi lin*
32

In sti tu te for Edu ca ti o nal Re se arch, Bel gra de

A con cept of clas sro om di a lo gue be co mes mo re sig ni fi cant in con tem po rary 
pe da gogy, as well as in ot her di sci pli nes li ke psycho logy, lin gu i stics, phi lo-
sophy, etc. In this pa per, va ri o us no ti ons of clas sro om di a lo gue are di scus sed, 
in or der to pro po se new clas si fi ca tion and con cep tu a li za tion, and con si der 
the ir pe da go gi cal im pli ca ti ons. Sin ce no ne of the clas si fi ca ti ons is wi de eno-
ugh to in clu de va ri o us phi lo sop hi cal and the o re ti cal ap pro ac hes to the con-
cept of clas sro om di a lo gue, the aut hor pre sents his at tempt to di vi de them 
in to three main con cep tu a li za ti ons: (1) di a lo gue as a te ac hing met hod, 2) 
di a lo gue as a co-con struc tion of know led ge, and (3) di a lo gue as a form of 
edu ca ti o nal pra xis. Di a lo gue as a te ac hing met hod re fers to the di dac ti cally 
sha ped con ver sa tion bet we en te ac her and stu dents, in or der to help them to 
co pe with the cur ri cu lum con tent. This con cep tu a li za tion is in li ne with the 
tra di ti o nal di dac tic ap pro ach, which stres ses te ac her’s ac ti vi ti es in tran smit-
ting con tents to stu dents. Di a lo gue as a co-con struc tion of know led ge can be 
un der stood as an ex chan ge that hap pens bet we en te ac her and stu dents, and 
among stu dents them sel ves, in which ne go ti a ti ons of me a nings oc cur in the 
pro cess of col la bo ra ti ve le ar ning. Fo cus is on ac ti va ting the cog ni ti ve po ten-
tial of the di a lo gi cal ex chan ge in clas sro om. Di a lo gue as a form of edu ca ti o nal 
pra xis un der li nes the no tion that di a lo gism is one of the hal lmarks of edu ca-
tion, and that every clas sro om di a lo gue is de ter mi ned by cul tu re-hi sto ri cal 
con text. This con cep tu a li za tion con si ders edu ca ti o nal, as well as wi der so cial, 
cul tu ral, and po li ti cal re la ti on ships that per va de di a lo gic com mu ni ca tion in 
clas sro om. Each of the se con cep tu a li za ti ons has spe ci fic pe da go gi cal re fe ren-
ces, i.e. the o re ti cal and prac ti cal im pli ca ti ons. In ot her words, every con cep-
tu a li za tion of clas sro om di a lo gue is part of a dis tin cti ve edu ca ti o nal pa ra digm 
and is re la ted to de fi ning ot her fun da men tal pe da go gi cal con cepts, and pro-
mo ting di dac tic so lu ti ons in te ac hing prac ti ce. 

Key words: clas sro om di a lo gue, di a lo gue as a te ac hing met hod, di a lo gue as a 
co-con struc tion of know led ge in clas sro om, di a lo gue as a form of edu ca ti o nal 
pra xis. 

* E-mail: vmilin@rcub.bg.ac.rs
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РАЗ ВИ ЈА ЊЕ ПРО БЛЕМ СКЕ СИ ТУ А ЦИ ЈЕ У НА СТА ВИ
Ве ра Ж. Ра до вић*

33

Учи тељ ски фа кул тет, Бе о град

У ра ду су ана ли зи ра ни раз ли чи ти те о риј ски и прак тич ни при сту пи ко ји 
се у про це су ре а ли за ци је на ста ве у основ ној шко ли мо гу ко ри сти ти за 
раз ви ја ње про блем ске си ту а ци је у функ ци ји раз во ја ди вер гент ног ми-
шље ња уче ни ка. Ана ли зом су об у хва ће ни про блем ско усме но из ла га ње 
(за го нет не при че, при ча–ра су ђи ва ње и др.), про блем ска пи та ња (по себ-
но тзв. отво ре на пи та ња, без за да тих смер ни ца у тра га њу за од го во ром), 
ди дак тич ке игре (је зич ко-ли те рар не игре, ма те ма тич ке за ни мљи во сти, 
му зич ке игре и др.), при ме на ди дак тич ких ме ди ја и др. Основ ни циљ је-
сте да се ука же на по је ди не ме то де и ме то дич ке по ступ ке ко ји ма се у си-
сте му про блем ске на ста ве, али и из ван ње га – раз ви ја њем про блем ске 
си ту а ци је – мо же под ста ћи флу ент ност, флек си бил ност и ори ги нал ност 
ми шље ња уче ни ка, као и мо ти ва ци ја уче ни ка за ис тра жи ва ње и от кри-
ва ње при род не и дру штве не ствар но сти. Ре зул та ти ана ли зе по ка зу ју да 
по сто је од ре ђе ни ди дак тич ки зах те ви и пре по ру ке ко ји на ве де не ме то-
де и ме то дич ке по ступ ке мо гу учи ни ти ефи ка сним при сту пи ма у раз-
ви ја њу про блем ске си ту а ци је, по пут: при ла го ђе но сти спо соб но сти ма 
и ис ку ству уче ни ка од ре ђе ног уз ра ста и, исто вре ме но, усме ре но сти ка 
иза зи ва њу ми са о ног на по ра („ког ни тив ног кон флик та”) и емо ци о нал-
ног ан га жо ва ња; ус по ста вља ње ло гич ке и са др жај не ве зе из ме ђу на чи-
на на ко ји на став ник раз ви ја про блем ску си ту а ци ју и на чи на на ко ји по-
ста вља про блем, као и на чи на на ко ји уче ни ци пер ци пи ра ју про блем ску 
си ту а ци ју, тј. уоча ва ју про блем; нео п ход ност се лек ци је на став них са др-
жа ја с об зи ром на струк ту рал ни и са др жај ни по тен ци јал за раз ви ја ње 
про блем ске си ту а ци је.  

Кључ не ре чи: основ но школ ска на ста ва, про блем ска си ту а ци ја,  
про блем ско усме но из ла га ње, про блем ска пи та ња, ди дак тич ке игре. 

* E-mail:     vera.radovic@uf.bg.ac.rs
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DE VE LO PING PRO BLEM SI TU A TION IN TE AC HING
Ve ra Ž. Ra do vić*

34

Te ac her Tra i ning Fa culty, Bel gra de

In this pa per we analyze the dif fe rent the o re ti cal and prac ti cal ap pro ac hes to 
the pro cess of te ac hing in pri mary school which can be used to de ve lop the 
pro blem si tu a tion in fun ction of de ve lop ment of di ver gent thin king of stu-
dents. The analysis in clu ded pro blem-oral pre sen ta tion (myste ri o us sto ri es, 
story re a so ning, etc.), pro blem qu e sti ons (espe ci ally so-cal led open qu e sti-
ons, which co me wit ho ut gu i dan ce for an swers), di dac tic ga mes (lin gu i stic-
li te rary ga mes, mat he ma ti cal cu ri o si ti es, mu si cal ga mes, etc.), the use of di-
dac tic me dia, etc. The main ob jec ti ve is to hig hlight the va ri o us met hods and 
met ho do lo gi cal ap pro ac hes that in the pro blem sol ving system, and out si de 
of that system – by de ve lo ping pro blem si tu a tion - may en co u ra ge flu ency, 
fle xi bi lity and ori gi na lity of thin king of stu dents, as well as stu dents’ mo ti va-
tion to ex plo re and di sco ver the na tu ral and so cial re a lity. The re sults of the 
analysis show that the re are cer tain di dac tic re qu i re ments and re com men-
da ti ons for men ti o ned met hods and met ho do lo gi cal ap pro ac hes which can 
ma ke them ef fec ti ve in de ve lo ping pro blem si tu a tion. They in clu de: adjust-
ment to the abi li ti es and ex pe ri en ce of stu dents of a cer tain age and, at the 
sa me ti me, fo cus on a pro vo king ef fort in thin king (“cog ni ti ve con flict”) and 
emo ti o nal en ga ge ment; esta blis hment a lo gi cal and me a ning ful con nec ti ons 
bet we en the way the te ac her de ve lops a pro blem si tu a tion and how she/he 
de fi nes the pro blem, as well as how stu dents per ce i ve the pro blem si tu a tion, 
i.e. re cog ni ze pro blem; ne ces sity of se lec tion of edu ca ti o nal con tents de pen-
ding on its struc tu ral and sub stan tial po ten tial for the de ve lo ping of pro blem 
si tu a tion.

Key words: Pri mary school edu ca tion, pro blem si tu a tion, pro blem-oral  
pre sen ta tion, pro blem qu e sti ons, di dac tic ga mes.
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УЛО ГА УЏ БЕ НИЧ КИХ ТЕК СТО ВА У РАЗ ВО ЈУ  
ФУНК ЦИ О НАЛ НО СТИ ЛИ СТИЧ КИХ КОМ ПЕ ТЕН ЦИ ЈА  

КОД УЧЕ НИ КА НА ПРЕ ЛА СКУ  
ИЗ РАЗ РЕД НЕ У ПРЕД МЕТ НУ НА СТА ВУ

Мил ка Ни ко лић*
35

Учи тељ ски фа кул тет, Ужи це

Уџ бе ник је жа нр на уч но уџ бе нич ког под сти ла. У уџ бе нич ком тек сту ја-
вља ју се је зич ке од ли ке ко је лин гви сти сма тра ју ка рак те ри стич ним за 
на уч ни функ ци о нал ни стил. Уџ бе нич ки текст пред ста вља при мер на чи-
на из ра жа ва ња свој стве ног на у ци. Из те пер спек ти ве мо же се го во ри ти 
о уло зи уџ бе нич ког тек ста у раз во ју функ ци о нал но сти ли стич ке ком пе-
тен ци је код уче ни ка. За уче ни ка пе тог раз ре да по себ ну те шко ћу пред-
ста вља су срет са но вим на став ним са др жа ји ма из раз ли чи тих на у ка 
(би о ло ги ја, ге о гра фи ја и исто ри ја). По треб но је да се уче ник у че твр том 
раз ре ду оспо со би за што бо ље раз у ме ва ње тек сто ва у уџ бе ни ци ма ко ји 
га оче ку ју у пе том раз ре ду. Циљ овог ис тра жи ва ња је сте да се ис пи та 
ко ли ко тек сто ви у уџ бе ни ци ма из по зна ва ња при ро де и дру штва за че-
твр ти раз ред мо гу до при не ти да се уче ник оспо со би за раз у ме ва ње на-
уч ног сти ла. Пред мет на шег ин те ре со ва ња је су син так сич ке кон струк-
ци је ко је се ре а ли зу ју као за јед нич ке ка рак те ри сти ке на уч них тек сто ва 
не за ви сно од са др жа ја. Кор пус овог лин гви стич ког ис тра жи ва ња чи не 
уџ бе ни ци из по зна ва ња при ро де и дру штва за че твр ти раз ред об ја вље-
ни код раз ли чи тих из да ва ча. Син так сич ке ка рак те ри сти ке уџ бе нич ких 
тек сто ва ис пи ти ва не су струк тур но-се ман тич ком ана ли зом. Ана ли за је 
по ка за ла да се у свим уџ бе ни ци ма ја вља ју основ не ка рак те ри сти ке на-
уч ног функ ци о нал ног сти ла: (1) упо тре ба не пре ди кат ске син так сич ке 
је ди ни це уме сто пре ди кат ске син так сич ке кон струк ци је; (2) упо тре ба 
де а ген ти зо ва них син та скич ких кон струк ци ја. Из лин гви сти ке је по зна-
то да се на ве де не син так сич ке ка рак те ри сти ке ја вља ју у на уч ном функ-
ци о нал ном сти лу раз ли чи тих европ ских је зи ка. Пре по ру чу је се да се у 
на ста ви срп ског је зи ка уче ни ци об у ча ва ју да, у скла ду са усво је ним зна-
њем из гра ма ти ке, за па жа ју на ве де не од ли ке на уч ног сти ла. Опа жа ју ћи 
од ли ке на чи на из ра жа ва ња свој стве ног на у ци, уче ник ће по сти ћи ве ћи 
успех у усва ја њу зна ња, раз у ме ва њу и прак тич ној при ме ни зна ња из на-
у ке. 

Кључ не ре чи: уџ бе нич ки текст, функ ци о нал но сти ли стич ка ком пе тен ци-
ја, на уч ни функ ци о нал ни стил, по зна ва ње при ро де и дру штва.

* E-mail:   milkanikl@ptt.rs
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THE RO LE OF TEX TBO OK TEXTS IN THE DE VE LOP MENT  
OF FUN CTI O NAL-STYLI STIC COM PE TEN CES OF STU DENTS  

IN THE TRAN SI TION FROM CLASS TE AC HING  
TO SU BJECT TE AC HING  

Mil ka Ni ko lić*
36

Te ac her Tra i ning Fa culty, Uži ce

The tex tbo ok is a gen re of sci en ti fic-tex tbo ok sub style. In the tex tbo ok text, 
we en co un ter lin gu i stic fe a tu res which lin gu ists be li e ve to be cha rac te ri stic 
of the sci en ti fic-tex tbo ok style. The tex tbo ok text is an exam ple of the man-
ner of ex pres si on dis tin cti ve of sci en ce. From this aspect, we can spe ak abo ut 
the ro le of the tex tbo ok text in the de ve lop ment of fun cti o nal-styli stic com pe-
ten ces of stu dents. A par ti cu lar dif fi culty for a fifth gra der li es in the con tact 
with the new cur ri cu lum con tent of dif fe rent sci en ces (bi o logy, ge o graphy 
and hi story). It is ne ces sary to train stu dents for a bet ter un der stan ding of 
the texts they will find in the bo oks for the fifth gra de, whi le they are still in 
the fo urth gra de. The goal of this study is to de ter mi ne to what ex tent texts 
from Sci en ce and So cial Stu di es tex tbo oks for the fo urth gra de can con tri bu te 
in tra i ning the stu dent to com pre hend the sci en ti fic style. The su bject of our 
in te rest is syntac tic struc tu res which are re a li zed as com mon cha rac te ri stics 
of sci en ti fic texts, re gar dless of the con tent. The body of this lin gu i stic study is 
Sci en ce and So cial Stu di es tex tbo oks for the fo urth gra de, pu blis hed by dif fe-
rent pu blis hers. Syntac tic cha rac te ri stics of tex tbo ok texts we re exa mi ned by 
struc tu ral-se man tic analysis. The analysis sho wed that all tex tbo oks fe a tu red 
the ba sic cha rac te ri stics of the sci en ti fic-fun cti o nal style: (1) the use of the 
non-pre di ca ti ve syntac tic unit, in stead of the pre di ca ti ve syntac tic struc tu re; 
(2) the use of de per so na li zed (de a gen ti zed) syntac tic struc tu res. It is known 
in lin gu i stics that the se syntac tic cha rac te ri stics oc cur in sci en ti fic-fun cti o nal 
style of va ri o us Euro pean lan gu a ges. We re com mend that in Ser bian Lan gu a-
ge clas ses, stu dents sho uld be tra i ned, in ac cor dan ce with the adop ted gram-
mar know led ge, to ob ser ve the li sted cha rac te ri stics of the sci en ti fic style. By 
ob ser ving the cha rac te ri stics of the sci en ti fic man ner of ex pres si on, the stu-
dent will ac hi e ve bet ter re sults in ac qu i ring know led ge, un der stan ding, and 
prac ti cal ap pli ca tion of the sci en ti fic know led ge.   

Key words: tex tbo ok text, fun cti o nal-styli stic com pe ten ce, sci en ti fic-fun ctional 
style, Sci en ce and So cial Stu di es. 

* E-mail:      milkanikl@ptt.rs
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СТРА ТЕ ГИ ЈЕ РА ДА СА НЕ У СПЕ ШНИМ УЧЕ НИ ЦИ МА  
ИЗ ПЕР СПЕК ТИ ВЕ СТРУЧ НИХ СА РАД НИ КА

Ни ко ле та Гу твајн*
37 

Ин сти тут за пе да го шка ис тра жи ва ња, Бе о град

Про у ча ва ња обра зов не прак се по ка зу ју да при ме ре ност и успех по је ди-
них стра те ги ја ра да са не у спе шним уче ни ци ма за ви се од усло ва у ко-
ји ма се из во де, школ ских ре сур са и лич них ка рак те ри сти ка уче ни ка и 
на став ни ка. Иако се по моћ уче ни ци ма у пре ва зи ла же њу школ ског не у-
спе ха увек сма тра ла јед ним од глав них за да та ка струч них са рад ни ка у 
шко ли, у но ви јој пе да го шкој ли те ра ту ри ма ло број на су ис тра жи ва ња у 
ко ји ма се про блем школ ског не у спе ха раз ма тра из пер спек ти ве струч-
них са рад ни ка. Циљ на шег ис тра жи ва ња је сте да утвр ди мо ка ко струч-
ни са рад ни ци опа жа ју ис хо де при ме не раз ли чи тих стра те ги ја ра да са 
не у спе шним уче ни ци ма. Ис тра жи ва ње је спро ве де но то ком школ ске 
2011/2012. го ди не. Узо рак ис тра жи ва ња је при го дан и чи не га 34 струч-
на са рад ни ка (14 пе да го га и 20 пси хо ло га) из 24 сред ње шко ле (гим-
на зи је и струч не шко ле) из Ср би је. У ис тра жи ва њу је при ме њен по лу-
струк ту ри са ни ин тер вју. Опре де ли ли смо се за ква ли та тив ну ана ли зу 
при ку пље ног ма те ри ја ла, што омо гу ћа ва ду бљи увид у лич на зна че ња 
ко ја струч ни са рад ни ци при пи су ју школ ском не у спе ху и на чи ни ма ње-
го вог пре ва зи ла же ња. Ко ри шће ни ана ли тич ки по сту пак пред ста вља 
об лик ква ли та тив не те мат ске ана ли зе ко ја под ра зу ме ва тра га ње за до-
ми нант ним обра сци ма у при ку пље ном ма те ри ја лу. На ла зи ис тра жи ва-
ња по ка зу ју да је, пре ма ми шље њу нај ве ћег бро ја струч них са рад ни ка, 
нај е фи ка сни ја стра те ги ја у ра ду са не у спе шни ма из ра да ин ди ви ду ал них 
пла но ва на пре до ва ња уче ни ка ко је ре а ли зу ју у са рад њи са раз ред ним 
ста ре ши ном и пред мет ним на став ни ци ма. На во де ћи нео п ход не усло ве 
за оства ри ва ње по зи тив них ис хо да у ра ду са не у спе шни ма (f=63), струч-
ни са рад ни ци као нај ва жни је из два ја ју: упор ност, ис трај ност и по све-
ће ност од ра слих и де це (f=18), ин ди ви ду ал ни при ступ уче ни ку (f=17), 
са рад њу свих уче сни ка у вас пит но-обра зов ним си ту а ци ја ма (f=15), 
кре а тив ност у ра ду од ра слих (f=13). Уна пре ђи ва ње ква ли те та уче ња и 
применa ра зно вр сних стра те ги ја ра да, мо же по зи тив но ути ца ти на  по-
на ша ње и по стиг ну ће не у спе шних уче ни ка.

Кључ не ре чи: стра те ги је по др шке не у спе шном уче ни ку, струч ни  
са рад ни ци, сред ња шко ла, ква ли та тив на ана ли за.

* E-ma il:  ngu tvajn@rcub.bg.ac.rs
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STRA TE GI ES FOR WOR KING WITH UN DE RAC HI E VING  
STU DENTS FROM THE PER SPEC TI VE OF SCHOOL CO UN SEL LORS 

Ni ko le ta Gu tvajn*
38

In sti tu te for Edu ca ti o nal Re se arch, Bel gra de

The stu di es of edu ca ti o nal prac ti ce ha ve shown that the ap pro pri a te ness and 
the suc cess of cer tain wor king stra te gi es with un de rac hi e ving stu dents de-
pend on the con di ti ons in which they are per for med, school re so ur ces and 
per so nal cha rac te ri stics of stu dents and te ac hers. Alt ho ugh the help to stu-
dents in over co ming school un de rac hi e ve ment has al ways been con si de red as 
one of the main tasks of school co un sel lors, the re ha ve been a small num ber 
of re se arch pa pers in re cent edu ca ti o nal li te ra tu re in which the pro blem of 
school un de rac hi e ve ment is con si de red from the per spec ti ve of school co un-
sel lors. The goal of this re se arch is to de ter mi ne how school co un sel lors ob-
ser ve the out co mes of ap pli ca tion of dif fe rent wor king stra te gi es for un de rac-
hi e ving stu dents. The re se arch was con duc ted du ring the 2011/2012 school 
year. The con ve ni ent sam ple in clu ded 34 school co un sel lors (14 pe da go gu es 
and 20 psycho lo gists) from 24 high scho ols (ge ne ral and spe ci a li zed) in Ser-
bia. In this re se arch, the se mi-struc tu red in ter vi ew was con duc ted. We op ted 
for a qu a li ta ti ve analysis of the gat he red da ta which ena bled a de e per in sight 
in per so nal me a nings which school co un sel lors con si de red to be a school un-
de rac hi e ve ment and the me ans for over co ming of this un de rac hi e ve ment. The 
ap plied analyti cal pro ce du re re pre sents the form of a qu a li ta ti ve the me analy-
sis which en ta ils the se arch for do mi nant pat terns wit hin the gat he red ma-
te rial. The re se arch fin dings show that, ba sed on the opi ni ons of the lar gest 
num ber of school co un sel lors, the most ef fi ci ent stra tegy in wor king with the 
un de rac hi e ving stu dent is the ma king of the in di vi dual plans for de ve lop ment 
of stu dents which are re a li zed in co o pe ra tion with the head te ac her and te-
ac hers of re le vant su bjects. By sta ting the ne ces sary con di ti ons for ac hi e ving 
the po si ti ve out co mes in wor king with the un de rac hi e ving stu dent (f=63), the 
school co un sel lors po in ted out as the most im por tant the fol lo wing: per si-
sten ce, per se ve ran ce and de di ca tion of adults and chil dren (f=18), in di vi dual 
ap pro ach to stu dent (f=17), co o pe ra tion of all par ti ci pants in edu ca ti o nal si-
tu a ti ons (f=15) and cre a ti vity of adults’ work (f=13). The im pro ve ment of the 
qu a lity of le ar ning and the ap pli ca tion of di ver se wor king stra te gi es can ha ve a 
po si ti ve ef fect on the be ha vi o ur and ac hi e ve ments of un de rac hi e ving stu dent. 

Key words: sup port stra te gi es for un de rac hi e ving stu dent, school  
co un sel lors, high school, qu a li ta ti ve analysis.

* E-mail: ngutvajn@rcub.bg.ac.rs
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ПРИ МЕР УСПЕ ШНОГ МО ДЕ ЛА ПО ДР ШКЕ 
НЕ У СПЕ ШНИМ УЧЕ НИ ЦИ МА

Ду ши ца Ма ли нић*
39 

Ин сти тут за пе да го шка ис тра жи ва ња, Бе о град

Је дан од нај у спе шни јих про гра ма пре вен ци је и ра не ин тер вен ци је у 
обла сти школ ског неуспехa под на зи вом „Успех за све” раз вио је Ро берт 
Сла вин. При мар ни циљ про гра ма са др жан је у ста ву да сви уче ни ци мо гу 
и тре ба да бу ду успе шни у шко ли, а од го вор ност шко ла је сте у ства ра-
њу та квих усло ва у ко ји ма је то мо гу ће. Про грам је на ме њен уче ни ци-
ма ни жих раз ре да основ не шко ле, по себ но они ма ко ји су у ри зи ку од 
не у спе ха. У про гра му је по себ но на гла шен зна чај раз во ја чи та ња и је-
зич ких ве шти на за про грес то ком шко ло ва ња. Осно ву про гра ма чи ни 
ту тор ски рад и осла ња ње на став ни ка на са рад ни ке у чи та њу, од но сно 
уче ни ке по ма га че. На став ни ци и уче ни ци по ма га чи на по чет ку го ди не 
до би ја ју при руч ни ке за рад, а то ком го ди не по се ћу ју се ми на ре на ко ји ма 
де ле ис ку ства, про бле ме и мо гу ћа ре ше ња. Њи хов рад пра ти и ко ор ди-
ни ра фа ци ли та тор про гра ма ко ји по ма же у им пле мен та ци ји ку ри ку лу-
ма. Уче ни ци су гру пи са ни пре ма ни во и ма по стиг ну ћа и сва ко днев но су 
90 ми ну та по све ће ни на ста ви чи та ња. Уче нич ки на пре дак про це њу је се 
по сле осам не де ља, да би се уне ле из ме не у сам про грам, или ка ко би се 
иден ти фи ко ва ли уче ни ци ко ји ма је по треб на до дат на по моћ. Ро ди те-
љи су опа же ни као зна чај ни парт не ри, па мо дел пред ви ђа ор га ни зо ван 
и струк ту ри ран план ро ди тељ ске укљу че но сти. Шко ла ко ја при хва ти 
про грам мо ра да офор ми тим од два со ци јал на рад ни ка и ро ди те ља ан-
га жо ва ног са пу ним рад ним вре ме ном. За да так ти ма је сте да по се ћу је 
по ро ди це и ор га ни зу је ра ди о ни це за ро ди те ље ка ко би их ани ми ра ли да 
се укљу че и по др же успех сво је де це у шко ли. У шко ла ма у ко ји ма је овај 
про грам при ме њи ван опа жен је зна ча јан на пре дак уче ни ка у обла сти 
чи та ња и је зич ких ве шти на. 

Кључ не ре чи: „Успех за све”, не у спе шни уче ни ци, уче ни ци по ма га чи,  
ро ди те љи.

* E-mail:      malinic.dusica@gmail.com
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AN EXAM PLE OF A SUC CESSFUL MO DEL OF SUP PORT  
FOR UN DE RAC HI E VERS

Du ši ca Ma li nić*
40

In sti tu te for Edu ca ti o nal Re se arch, Bel gra de

One of the most suc cessful pro grams for pre ven tion and early in ter ven tion in 
the area of school un de rac hi e ve ment is “Suc cess for all” de ve lo ped by Ro bert 
Sla vin. The main goal of this pro gram is re flec ted in the as sump tion that all 
stu dents co uld and sho uld be suc cessful in school, whi le it is school re spon si-
bi lity to cre a te the ena bling con di ti ons. The pro gram is in ten ded for youn ger 
pri mary school stu dents, espe ci ally tho se at risk of un de rac hi e ve ment. Im-
por tan ce of de ve lo ping re a ding and lan gu a ge skills is par ti cu larly stres sed in 
the pro gram. The pro gram is ba sed on tu to ring and te ac hers re li an ce on pe er 
fa ci li ta tors. At the be gin ning of the year, te ac hers and pe er fa ci li ta tors re ce i ve 
ma nu als, and thro ug ho ut the year they vi sit se mi nars for sha ring ex pe ri en-
ce, pro blems and pos si ble so lu ti ons. The ir work is mo ni to red and co or di na-
ted by the pro gram fa ci li ta tor, who pro vi des sup port in the im ple men ta tion 
of the cur ri cu lum. Stu dents are gro u ped ac cor ding to the ac hi e ve ment le vels 
and each day they par ti ci pa te in the re a ding in struc tion for 90 mi nu tes. Stu-
dents’ pro gress is eva lu a ted each eight we eks in or der to ma ke the ne ces sary 
al ter na ti ons or to iden tify stu dents in need for ad di ti o nal sup port. Pa rents 
are per ce i ved as im por tant part ners, which is why the mo del in clu des a struc-
tu red plan of pa ren tal in vol ve ment. The school which ac cepts the pro gram 
is ex pec ted to form a te am con si sting of two so cial wor kers and pa rents on 
a full ti me ba sis. The main task of this te am is to vi sit fa mi li es and or ga ni ze 
wor kshops for pa rents in or der to mo ti va te them to en ga ge and sup port suc-
cess of the ir chil dren at school. Sig ni fi cant pro gress in stu dents’ re a ding and 
lan gu a ge skills has been ob ser ved in scho ols in which this pro gram has been 
im ple men ted. 

Key words: “Suc cess for all”, school un de rac hi e vers, pe er fa ci li ta tors, pa rents. 

* E-mail:            malinic.dusica@gmail.com
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ШКОЛ СКИ НЕ У СПЕХ И АН ТИ СО ЦИ ЈАЛ НО ПО НА ША ЊЕ  
У АДО ЛЕ СЦЕН ЦИ ЈИ
Ми ро слав Па вло вић*

41

За вод за уна пре ђи ва ње обра зо ва ња и вас пи та ња, Бе о град

Ве сна Жу нић-Па вло вић
Фа кул тет за спе ци јал ну еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју, Бе о град

У ра ду се раз ма тра од нос из ме ђу школ ског не у спе ха и ан ти со ци јал ног 
по на ша ња. Ре зул та ти но ви јих сту ди ја из раз ли чи тих зе ма ља су ге ри шу 
да је школ ски не у спех нај у че ста ли ји про блем ко ји се ја вља удру же но са 
ан ти со ци јал ним по на ша њем у де тињ ству и адо ле сцен ци ји. Раз ло зи њи-
хо ве по ве за но сти ни су ја сни, али се чи ни да је у адо ле сцен ци ји ова ве за 
мно го сло же ни ја због исто ри је не у ро ког ни тив них де фи ци та, не у спе ха у 
уче њу и про бле ма у со ци ја ли за ци ји. Ме ђу тим, у на шем школ ском си сте-
му по све ћу је се ма ло па жње овом пи та њу. Циљ ис тра жи ва ња био је да 
утвр ди мо да ли се раз ли ке у ни воу ан ти со ци јал ног по на ша ња адо ле сце-
на та мо гу, де лом, об ја сни ти школ ским по стиг ну ћем. Узо рак је чи ни ло 
690 адо ле сце на та оба по ла, уз ра ста од 15 до 18 го ди на из се дам сред њих 
шко ла. Адо ле сцен ти су по пу ња ва ли Ска лу ан ти со ци јал ног по на ша ња из 
Реј нолд со вог скри нинг ин вен та ра при ла го ђе но сти адо ле сце на та (Reyn-
olds Ado le scent Adjust ment Scre e ning In ven tory – RA A SI) и упит ник ко ји 
се од но сио на њи хо во школ ско по стиг ну ће. Ре зул та ти ја сно по др жа ва-
ју хи по те зу да се ни во ан ти со ци јал ног по на ша ња зна чај но раз ли ку је у 
за ви сно сти од школ ског успе ха (F4,685 = 19,006; p < 0,001). На ла зи Ше-
фе о вог post hoc те ста от кри ва ју ста ти стич ки зна чај но ве ће ско ро ве ан-
ти со ци јал ног по на ша ња код адо ле сце на та са ни жом про сеч ном оце ном. 
До би је ни ре зул та ти оправ да ва ју интегрисанe про гра ме пре вен ци је и 
ин тер вен ци је ко ји су усме ре ни на ве зу по стиг ну ће-по на ша ње и на гла-
ша ва ју кључ ну уло гу шко ле у ре ша ва њу ових про бле ма. 

Кључ не ре чи: адо ле сцен ти, ан ти со ци јал но по на ша ње, школ ски не у спех, 
про гра ми.

* E- ma il: mir osl av. pav lovic@zuov.gov.rs



Ино ва тив ни при сту пи школ ском обра зо ва њу

55

ACA DE MIC UN DE RAC HI E VE MENT AND  
AN TI SO CIAL BE HA VI O UR IN ADO LE SCEN CE42

Mi ro slav Pa vlo vić*

In sti tu te for Im pro ve ment of Edu ca tion, Bel gra de

Ve sna Žu nić-Pa vlo vić
Fa culty of Spe cial Edu ca tion and Re ha bi li ta tion, Bel gra de

This ar tic le con si ders the re la tion bet we en aca de mic un de rac hi e ve ment and 
an ti so cial be ha vi or. Re cent re ports from a num ber of stu di es in dif fe rent co-
un tri es sug gest that the most com mon pro blem co-oc cu ring with an ti so cial 
be ha vi or in child hood and ado le scen ce is aca de mic un de rac hi e ve ment. The 
re a son for this as so ci a tion is not cle ar, but it se ems that in ado le scen ce this 
re la tion is mo re com plex be ca u se of hi story of ne u ro cog ni ti ve de fi cits, le ar-
ning fa i lu re and so ci a li za tion pro blems. Ho we ver, lit tle at ten tion is paid to 
this to pic in our school system. The aim of the study was to in ve sti ga te whet-
her dif fe ren ces in the le vel of an ti so cial be ha vi or of ado le scents co uld be ex-
pla i ned in part by the school per for man ce. The sam ple con si sted of 690 ma le 
and fe ma le ado le scents aged 15 to 18 years old, from se ven high scho ols. The 
ado le scents com ple ted the An ti so cial Be ha vi o ur Sca le from Reynolds Ado le-
scent Adjust ment Scre e ning In ven tory and the qu e sti on na i re con cer ning the-
ir aca de mic ac hi e ve ment. Re sults cle arly sup port the hypot he sis that the le vel 
of an ti so cial be ha vi o ur is sig ni fi cantly dif fe rent de pen ding on aca de mic ac hi-
e ve ment (F4,685 = 19,006; p < 0,001). The fin dings of post hoc tests re ve a led 
the sig ni fi cantly hig her an ti so cial be ha vi o ur sco res in ado le scents with the 
lo wer gra de po int ave ra ge. The pre sent re sults spe ak in fa vor of an in te gra ted 
pre ven tion and in ter ven tion pro grams that fo cus on the ac hi e ve ment-be ha vi-
o ur as so ci a tion, and hig hlights the cru cial ro le of school in ad dres sing the se 
pro blems.

Key words: ado le scents, an ti so cial be ha vi or, aca de mic un de rac hi e ve ment, 
pro grams.

* E-m ai l:  m ir oslav.pavlovic@zuov.gov.rs
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НО ВИ НЕ У ПРИ СТУ ПУ ПИ ТА ЊИ МА СА РАД ЊЕ  
ШКО ЛЕ И ПО РО ДИ ЦЕ

На да По ло ви на*
43

Ин сти тут за пе да го шка ис тра жи ва ња, Бе о град

Три де сет го ди на по сле по чет ка про мо ци је но вих/мо дер них кон цеп ту а-
ли за ци ја о парт нер ству по ро ди ца/ро ди те љи–шко ла/на став ни ци све је 
ви ше кри тич ких раз ма тра ња и ана ли за ста ња ка ко те о ри је, та ко и по ли-
ти ка де ло ва ња и ус по ста вље них прак си у овом ди сци пли нар ном под ру-
чу ју. У ра ду пред ста вља мо нај зна чај ни ја пи та ња, од но сно нај зна чај ни је 
про бле ме ко је ове ана ли зе отва ра ју. Циљ нам је да ука же мо на мо гу ће 
прав це да љег раз во ја у овој обла сти ра да шко ле. С тим у ве зи, из дво ји-
ли смо че ти ри прав ца про бле ма ти зо ва ња те ме: (1) пи та ње ака дем ско/
сек тор ског кон тек ста у ко ме се те ма раз ма тра и уоб ли ча ва ју ре ше ња 
(обра зов на пси хо ло ги ја и/или по ро дич на пси хо ло ги ја и/или со ци јал на 
пси хо ло ги ја и/или раз вој на пси хо ло ги ја); (2) пи та ње кри те ри ју ма пре-
ма ко ме се ела бо ри ра мо дел са рад ње (ути цај еко ном ских и по ли тич ких 
иде о ло ги ја – „ка пи та ли стич ки” мо дел са јед но кри те риј ским стан дар-
дом на спрам „мер кан ти ли стич ко-со ци ја ли стич ког” мо де ла ко ји на гла-
ша ва раз ли чи те кул тур не и ге не ра циј ске стан дар де); (3) про блем раз-
ли ке из ме ђу упра вљач ких и кон цеп ту ал но-те о риј ских про кла ма ци ја и 
скром них ре зул та та у прак си; (4) пи та ње ути ца ја по ла кључ них ак те ра 
у прак си са рад ње по ро ди це и шко ле (са рад ња као жен ски „до мен”). У 
за кључ ном де лу ра да ука зу је се на то да се раз вој ове ди сци пли нар не 
обла сти на ла зи у ста ди ју му тран зи ци је из ра не у раз ви је ни ју фа зу и да 
да ље уна пре ђи ва ње обла сти мо ра да се те ме љи на са вре ме ним ба за ма 
зна ња, пре не го на упра вљач ким усме ре њи ма, на про ду бље ни јем ме то-
до ло шком при сту пу и на раз ви ја њу кон текст спе ци фич них и ко ри сник 
спе ци фич них мо да ли те та са рад ње.     

 Кључ не ре чи: са рад ња ро ди те ља и на став ни ка, кри тич ка ана ли за,  
мо де ли са рад ње, прак са са рад ње.

* E- ma il : npolovina@rcub.bg.ac.rs
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IN NO VA TI ONS IN AP PRO ACH  
TO FA MILY-SCHOOL CO O PE RA TION

Na da Po lo vi na*
44

In sti tu te for Edu ca ti o nal Re se arch, Bel gra de

Thirty years af ter the in tro duc tion of new/mo dern con cep ti ons of part ner-
ship bet we en fa mily/pa rents and school/te ac hers the re is an in cre a se in the 
num ber of cri ti cal con si de ra ti ons and analyses of cur rent prac ti ces in the ory 
and po licy of ac tion in this di sci pli ne. In this pa per, we in tro du ce the most 
im por tant is su es and pro blems which are ra i sed in the se analyses. The goal 
is to po int to pos si ble di rec ti ons of furt her de ve lop ment in this area of school 
work. We ha ve iden ti fied fo ur di rec ti ons in ways of pro ble ma ti zing this to-
pic: (1) aca de mic/di sci pli nary con text for con si de ring this to pic and thin king 
abo ut so lu ti ons (edu ca ti o nal psycho logy and/or fa mily psycho logy and/or 
so cial psycho logy and/or de ve lop men tal psycho logy); (2) cri te ria for ela bo-
ra ting the co o pe ra tion mo del (in flu en ce of eco no mic and po li ti cal ide o lo gi-
es – “ca pi ta list” mo del with sin gle cri te ria stan dard ver sus “mer can ti le-so-
ci a list” mo del which stres ses dif fe rent cul tu ral and ge ne ra ti o nal stan dards; 
(3) dif fe ren ce bet we en ma na ge rial and con cep tual-the o re ti cal proc la ma ti ons 
and mo dest re sults in prac ti ce; (4) in flu en ce of key ac tors in prac ti ce of fa-
mily-school co o pe ra tion (co o pe ra tion as a fe ma le “do main”). In con clu ding 
re marks, we po int out that de ve lop ment of this di sci pli nary area is in a sta te 
of tran si tion from an early pha se to a mo re de ve lo ped pha se, as well as that 
furt her im pro ve ments sho uld be ba sed on con tem po rary know led ge ba ses, 
sop hi sti ca ted met ho do lo gi cal ap pro ac hes and on con text spe ci fic mo da li ti es 
of co o pe ra tion, rat her than on ma na ge rial ways of thin king. 

Key words: fa mily-school co o pe ra tion, cri ti cal analysis, mo dels of  
co o pe ra tion, co o pe ra tion prac ti ces. 

* E -m ail: npolovina@rcub.bg.ac.r s
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ПЕР ЦЕП ЦИ ЈЕ НА СТАВ НИ КА О УВА ЖА ВА ЊУ  
„УЧЕ НИЧ КОГ ГЛА СА” У ОСНОВ НОЈ ШКО ЛИ 

Ива на Ђе рић*
45 и Рај ка Ђе вић

Ин сти тут за пе да го шка ис тра жи ва ња, Бе о град

Са вре ме не пе да го шке сту ди је по ла зе од прет по став ке да је де те ком пе-
тент но да до при не се про ме на ма у лич ном, ужем и ши рем со ци јал ном 
окру же њу у скла ду са раз вој ним и уз ра сним ка рак те ри сти ка ма. Раз ви ја-
ње ини ци ја ти ве „уче нич ког гла са”, као ино ва тив ног при сту па у ра ду са 
мла ди ма, под ра зу ме ва ства ра ње мо гућ но сти да пар ти ци пи ра ју у пла ни-
ра њу, спро во ђе њу и вред но ва њу про ме на на ни воу шко ле. Број на ис тра-
жи ва ња по твр ђу ју да ува жа ва ње „уче нич ког гла са” до при но си ја ча њу 
до жи вља ја ауто но ми је, са мо по што ва ња и мо ти ва ци је уче ни ка да уче. 
У овом ра ду би ће пред ста вље ни ре зул та ти ква ли та тив не фа зе микс-
ме тод ске сту ди је у ко јој је при ме ње на се квен ци јал но екс пло ра тив на 
стра те ги ја. Циљ овог ис тра жи ва ња био је да се стек не увид у то ка ко на-
став ни ци пер ци пи ра ју пре пре ке у спро во ђе њу ини ци ја ти ве „уче нич ког 
гла са” у ста ри јим раз ре ди ма основ не шко ле. При ме ње на ква ли та тив-
на ме то да је сте груп ни ин тер вју, а до би је ни по да ци су  де скрип тив но и 
ана ли тич ки ко ди ра ни. Узор ком је об у хва ће но 40 на став ни ка основ них 
шко ла из Бе о гра да. Јед но од нај ва жни јих огра ни че ња, пре ма ми шље-
њу на ших ис пи та ни ка, је су им пли цит на уве ре ња од ра слих да су уче ни-
ци не до вољ но зре ли да ак тив но уче ству ју у пла ни ра њу, вред но ва њу и 
спро во ђе њу про ме на на ни воу шко ле. Та ко ђе, на став ни ци као пре пре ке 
на во де вас пит ни стил по ро ди це ко ји ни је усме рен на под сти ца ње ауто-
но ми је и са мо стал но сти де те та, не до вољ ну флек си бил ност у ор га ни-
за ци ји жи во та и ра да шко ле, као и из бор од го ва ра ју ћих мо ти ва ци о них 
стра те ги ја на став ни ка у не го ва њу и под сти ца њу „уче нич ког гла са”. По-
треб но је ме ђу на став ни ци ма и ро ди те љи ма про мо ви са ти иде ју о по зи-
тив ним ис хо ди ма ува жа ва ња „уче нич ког гла са” у од ра ста њу и раз во ју 
де це. По ред то га, ва жно је под сти ца ње уче ни ка на ве ћу пар ти ци па ци ју у 
свим до ме ни ма функ ци о ни са ња школ ске за јед ни це, од пла ни ра ња про-
ме на до њи хо ве ре а ли за ци је.  

Кључ не ре чи: „уче нич ки глас”, про ме не, на став ни ци, основ на шко ла.  

* E -mail: idjeric@rcub.bg.ac. rs
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TE AC HERS’ PER CEP TI ONS ABO UT AP PRE CI A TING  
“STU DENTS’ VO I CE” IN PRI MARY SCHOOL

Iva na Đe rić*
46 and Raj ka Đe vić

In sti tu te for Edu ca ti o nal Re se arch, Bel gra de

Con tem po rary edu ca ti o nal stu di es are ba sed on the as sump tion that a child 
is com pe tent to con tri bu te to chan ges in per so na and so cial en vi ron ment, in 
li ne with his or her de ve lop men tal and age cha rac te ri stics. Ini ti a ti ve of ap pre-
ci a ting “stu dents’ vo i ce”, as an in no va ti ve ap pro ach to wor king with young 
pe o ple, is ba sed on cre a ting op por tu ni ti es for the ir par ti ci pa tion in plan ning, 
im ple men ting and eva lu a ting school ba sed chan ges. Va ri o us stu di es po int out 
that ap pre ci a ting “stu dent’s vo i ce” con tri bu tes to strengthe ning auto nomy, 
self-con fi den ce and mo ti va tion for le ar ning. In this pa per we pre sent the 
re sults of a qu a li ta ti ve mix-met hod study in which a se qu en ti al ex plo ra tory 
stra tegy has been ap plied. The goal of the study was to gain in sight in to the 
way te ac hers per ce i ve bar ri ers in im ple men ting the “stu dents’ vo i ce” ini ti a ti-
ve in the se cond part of pri mary school. Ap plied qu a li ta ti ve met hod is ba sed 
on the gro up in ter vi ew, whi le ob ta i ned da ta we re de scrip ti vely and analyti-
cally co ded. The sam ple in clu ded 40 te ac hers in Bel gra de pri mary scho ols. 
In te ac hers’ opi nion, one of the main bar ri ers re fers to the im pli cit be li efs of 
adults that stu dents are in suf fi ci ently ma tu re to ta ke ac ti ve par ti ci pa tion in 
plan ning, eva lu a ting and im ple men ting school le vel chan ges. Mo re o ver, te ac-
hers po int to fa mily up brin ging style which is not di rec ted to wards sup por-
ting auto nomy and in de pen den ce of a child, in suf fi ci ent fle xi bi lity in or ga ni-
za tion of school li fe and work, as well as to cho i ce of su i ta ble mo ti va ti o nal 
stra te gi es te ac hers use to sup port “stu dents’ vo i ce”. Pro mo tion of the po si ti ve 
out co mes of “stu dents’ vo i ce” in up brin ging and de ve lop ment of chil dren sho-
uld be car ried out among te ac hers and pa rents. Mo re o ver, it is im por tant to 
sup port hig her le vels of stu dents’ par ti ci pa tion in all do ma ins of the school 
com mu nity, from plan ning chan ges to the ir im ple men ta tion. 

Key words: “stu dents’ vo i ce”, chan ges, te ac hers, pri mary school.   

* E -ma il : idjeric@rcub.bg.ac.rs
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ОСПО СО БЉА ВА ЊЕ УЧЕ НИ КА ЗА СА МО О БРА ЗО ВА ЊЕ: 
ПРЕ ГЛЕД ИС ТРА ЖИ ВА ЊА И ИМ ПЛИ КА ЦИ ЈЕ  

ЗА ШКОЛ СКУ ПРАК СУ
Со ња Ан ђел ко вић*

47

Ин сти тут за пе да го шка ис тра жи ва ња, Бе о град

Про цес са мо о бра зо ва ња по сма тра се као глав ни вид ре а ли за ци је кон-
цеп ци је пер ма нент ног обра зо ва ња. Осим што зах те ва по год не усло ве 
дру штве ног кон тек ста, са мо о бра зо ва ње прет по ста вља и од ре ђе не ка-
рак те ри сти ке по је дин ца. Ове ка рак те ри сти ке, пре све га, под ра зу ме ва ју 
мо ти ва ци ју за до жи вот но обра зо ва ње и са мо о бра зо ва ње, као и ве шти-
не пла ни ра ња, ре а ли за ци је и вред но ва ња са мо о бра зов них ак тив но сти. 
У скла ду са тим, ја вља се зах тев да обра зов не ин сти ту ци је свих ни воа 
ор га ни зу ју свој рад у прав цу раз ви ја ња ових ка рак те ри сти ка. У овом ра-
ду ана ли зи ра но је 23 ис тра жи ва ња ко ја се ба ве раз ли чи тим аспек ти ма 
оспо со бља ва ња уче ни ка за са мо о бра зо ва ње. Ис тра жи ва ња су ана ли зи-
ра на са ста но ви шта узор ка, ме то да, ци ље ва и ре зул та та. Уоча ва се да 
се у ис тра жи ва њи ма у овој обла сти рет ко узи ма ју у об зир пер спек ти-
ве на став ни ка и ис тра жи ва ча, а че шће се ба ве уче ни ци ма и њи хо вом 
оспо со бље но шћу за са мо о бра зо ва ње. До ми ни ра де скрип тив на ме то да 
ис тра жи ва ња, а нај че шће се ко ри сти ком би на ци ја раз ли чи тих ис тра жи-
вач ких тех ни ка, пре вас ход но, ан ке ти ра ње и те сти ра ње. Уоча ва се не-
до ста так по да та ка о овом фе но ме ну у це ли ни. Ауто ри се нај че шће ба ве 
на чи ном на ко ји уче ни ци уче и њи хо вом оспо со бље но шћу за са мо о бра-
зо ва ње или са мо стал но уче ње и фак то ри ма ко ји су по ве за ни са овим 
фе но ме ни ма. Сле де ис тра жи ва ња у чи јем је фо ку су на чин ра да ко ји до-
при но си оспо со бља ва њу уче ни ка за са мо о бра зо ва ње, док нај ма ње има 
ис тра жи ва ња ко ја до во де у ве зу ор га ни за ци ју на ста ве и оспо со бље ност 
уче ни ка за са мо о бра зо ва ње. Ре зул та ти ана ли зе ис тра жи ва ња ука зу ју на 
по тре бу ис тра жи ва ња овог фе но ме на у це ли ни и са ста но ви шта са др жа-
ја, али и са ста но ви шта укљу чи ва ња раз ли чи тих пер спек ти ва. Та ко ђе, 
ука зу је се и на по тре бу за ме ња њем школ ске прак се на свим ни во и ма у 
прав цу мо ти ви са ња уче ни ка за це ло жи вот но уче ње, ве ће са мо стал но-
сти уче ни ка у на став ном про це су, као и ди рект ног по у ча ва ња уче ни ка 
ве шти на ма пла ни ра ња, ре а ли за ци је и вред но ва ња са мо о бра зов них ак-
тив но сти.

Кључ не ре чи: оспо со бља ње уче ни ка за са мо о бра зо ва ње, пре глед  
ис тра жи ва ња, школ скa праксa.

* E-ma il : s an djelkovic@rcub.bg.ac.rs
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TE AC HING FOR SELF-EDU CA TION:  
RE SE ARCH RE VI EW AND IM PLI CA TI ONS  

FOR SCHOOL PRAC TI CE
So nja An djel ko vic*

48

In sti tu te for Edu ca ti o nal Re se arch, Bel gra de

Self-Edu ca tion is con si de red to be the main met hod for the Li fe long Le ar ning 
phi lo sophy re a li za tion. It re qu i res both, ade qu a te con di ti ons of the so cial 
con text and spe ci fic per so nal cha rac te ri stics. The se cha rac te ri stics, abo ve all, 
in clu de mo ti va tion for Li fe long Le ar ning and self-edu ca tion and the skills of 
plan ning, im ple men ta tion and eva lu a tion of self-edu ca ti o nal ac ti vi ti es. In ac-
cor dan ce to this, it is de man ded for all le vels of edu ca ti o nal in sti tu ti ons to or-
ga ni ze the ir strengths aiming to de ve lop the se cha rac te ri stics. This text pre-
sents the analysis of 23 re se arch stu di es that con si der va ri o us is su es abo ut 
te ac hing for self-edu ca tion. The stu di es we re analyzed ac cor ding to re se arch 
sam ple, met hod, aim and re sults. It is ob ser ved that re se arch stu di es in this 
area ra rely in clu de per spec ti ves of te ac hers and re se ar chers and mo re of ten 
they con si der stu dents and the ir abi lity for self-edu ca tion. The de scrip ti ve re-
se arch met hod is do mi nant and the com bi na tion of dif fe rent re se arch tec hni-
qu es is used most fre qu ently, par ti cu larly sur vey and te sting. The lack of da ta 
abo ut this phe no me non in who le is ap pa rent. The aut hors most fre qu ently 
deal with the way stu dents le arn and with the ir abi lity for self-edu ca tion or 
auto no mo us le ar ning. They al so deal with the va ri a bles con nec ted to the se 
phe no me na. Re se arch stu di es that fo cus on the prac ti ce which ena bles abi lity 
for self-edu ca tion fol low. The re are very few re se arch stu di es that con si der 
con nec tion bet we en in struc ti o nal ap pro ach and stu dents’ abi lity to self-edu-
ca te. The re sults of the analysis in di ca te the need for mo re com ple te re se arch 
of this phe no me non, re fer ring to the con tent, but al so re fer ring to the in vol-
ve ment of dif fe rent per spec ti ves. It is al so in di ca ted that school prac ti ce of all 
le vels has to be chan ged in the di rec tion of mo ti va ting stu dents for Li fe long 
Le ar ning, stu dent auto nomy in the pro cess of in struc tion and di rect te ac hing 
of skills for plan ning, im ple men ta tion and eva lu a tion.

Key words: te ac hing for self-edu ca tion, re se arch re vi ew, school prac ti ce.

*  E- mai l:  sandjelkovic@rcub.bg.ac.rs
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ИНО ВА ТИВ НИ ПРИ СТУ ПИ ЕКО ЛО ШКОМ ОБРА ЗО ВА ЊУ
Је ле на Ста ни шић*
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Ин сти тут за пе да го шка ис тра жи ва ња, Бе о град

Ис тра жи ва ња у обла сти еко ло шког обра зо ва ња у Ср би ји по ка за ла су да 
по сто је мно ги про бле ми у оства ри ва њу ци ља еко ло шког обра зо ва ња. 
Уче ни ци из ла зе из основ не шко ле без пред ста ве о то ме ко ја је њи хо ва 
уло га у очу ва њу жи вот не сре ди не. У ра ду се го во ри о при ме ни „мул ти” 
при сту па еко ло шком обра зо ва њу што под ра зу ме ва уво ђе ње мул ти ди-
сци пли нар но сти, мул ти пер спек тив но сти и мул ти прак тич но сти у об-
ра ду еко ло шких са др жа ја. За успе шно оства ри ва ње ци ља еко ло шког 
обра зо ва ња нео п ход на је вер ти кал на и хо ри зон тал на ко ре ла ци ја са-
др жа ја раз ли чи тих пред ме та ка ко би се уче ни ци ма олак ша ло по ве зи-
ва ње зна ња и фор ми ра ње си сте ма пој мо ва. Не по сто ји те ма из обла сти 
еко ло ги је и за шти те жи вот не сре ди не ко ја се не мо же об ра ди ти из ви-
ше пред ме та и то го во ри о мо гућ но сти при ме не мул ти ди сци пли нар ног 
при сту па у об ра ди еко ло шких са др жа ја у на ста ви. По што ва ње прин ци-
па мул ти пер спек тив но сти у на ста ви под ра зу ме ва усме ре ност на став-
ни ка на то да уче ни ци по ста ну све сни да, по ред вла сти тих пер спек ти ва 
и ми шље ња о од ре ђе ним си ту а ци ја ма, по сто је и дру га чи је пер спек ти ве 
и ми шље ња. С тим у ве зи, мул ти пер спек тив ност се за сни ва  на кон цеп ту 
плу ра ли зма ми шље ња чи ји је циљ да ука же уче ни ци ма да за сва ки про-
блем по сто ји ви ше ре ше ња и да је на њи ма да тра га ју за тим ре ше њи ма. 
Прин цип мул ти пер спек тив но сти пред ста вља основ кон цеп та одр жи вог 
раз во ја, па се од на став ни ка оче ку је да код уче ни ка раз ви је од го вор ност 
о вла сти том по на ша њу ко је ути че на жи вот ге не ра ци ја у бу дућ но сти. 
Мул ти прак тич ност под ра зу ме ва мо гућ ност при ме не на у че ног у раз ли-
чи тим обла сти ма жи во та. Ва жно је да уче ни ци уви де да еко ло шке прин-
ци пе ко је на у че мо гу/мо ра ју да при ме њу ју у раз ли чи тим жи вот ним 
си ту а ци ја ма. При ме на на ве де них при сту па у на ста ви ни је но ви на са те-
о риј ске тач ке гле ди шта, али је њи хо ва упо тре ба у прак си ве о ма рет ка. 
Из тог раз ло га, у ра ду се раз ма тра ју мо гућ но сти при ме не ових при сту па 
у обра зов ној прак си на ше зе мље. 

Кључ не ре чи: еко ло шко обра зо ва ње, мул ти ди сци пли нар ност,  
мул ти пер спек тив ност, мул ти прак тич ност. 

*  Е-m ai l: jstanisic@rcub.bg.ac.rs
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IN NO VA TI VE AP PRO AC HES TO EN VI RON MEN TAL EDU CA TION
Je le na Sta ni šić*

50

In sti tu te for Edu ca ti o nal Re se arch, Bel gra de

Re se arch in the fi eld of en vi ron men tal edu ca tion in Ser bia ha ve un der li ned 
the exi sten ce of many pro blems in ac com plis hing go als of this fi eld of edu-
ca tion. Stu dents fi nish pri mary school wit ho ut the con cept on the ir ro le in 
en vi ron men tal pro tec tion. This pa per di scus ses the pos si bi lity of im ple men-
ta tion of “mul ti”- ap pro ac hes in the en vi ron men tal edu ca tion, which im pli es 
in tro duc tion of eco lo gi cal con tents thro ugh mul ti di sci pli nary, mul ti-per spec-
ti val and mul ti-prac ti cal ap pro ac hes. In or der to suc cessfully in tro du ce the 
go als of en vi ron men tal edu ca tion, it is ne ces sary to cor re la te both ver ti cally 
and ho ri zon tally the con tents of dif fe rent su bjects, in or der to fa ci li ta te in-
ter lin king of dif fe rent seg ments of know led ge and de ve lop ment of the net-
work of con cepts. All the the mes in the fi eld of eco logy and en vi ron men tal 
pro tec tion can be ad dres sed wit hin se ve ral su bjects. This spe aks in fa vo ur of 
pos si bi lity of im ple men ta tion of mul ti-di sci pli nary met hods whi le te ac hing 
eco lo gi cal to pics. The prin ci ples of mul ti-per spec ti val ap pro ach ta ke in to ac-
co unt the fo cus of the te ac her on te ac hing his/her stu dents abo ut dif fe rent 
per spec ti ves on cer tain is su es in ad di tion to the ir own. In re la tion to that, 
mul ti-per spec ti val ap pro ach is ba sed on the con cept of plu ra lism of tho ught, 
which main goal is to po int out to stu dents that the re are dif fe rent so lu ti ons 
to a pro blem and that it is the ir task to se arch for them. Prin ci ple of mul ti-per-
spec ti val ap pro ach re pre sents the main con cept of su sta i na ble de ve lop ment. 
Thus, it is ex pec ted from te ac hers to de ve lop re spon si bi lity among the ir stu-
dents for the ir own ac ti ons which may in flu en ce the li ves of fu tu re ge ne ra ti-
ons. Mul ti-prac ti ca lity ta kes in to ac co unt the pos si bi lity of im ple men ta tion of 
ac qu i red know led ge in dif fe rent do ma ins of li fe. It is im por tant for stu dents to 
per ce i ve that eco lo gi cal prin ci ples, le ar ned in school, can/must be ap plied in 
va ri o us real li fe si tu a ti ons. Im ple men ta tion of the abo ve li sted ap pro ac hes in 
edu ca tion is not no vel from the the o re ti cal per spec ti ve, but the ir prac ti cal ap-
pli ca tion is very ra re. For that re a son, in this pa per we di scuss pos si bi li ti es of 
im ple men ta tion of the se met hods in the edu ca ti o nal con text in our co un try.

Key words: en vi ron men tal edu ca tion, mul ti di sci pli nary, mul ti-per spec ti val 
and mul ti-prac ti cal ap pro ac hes.

*  Е- mai l:  jstanisic@rcub.bg.ac.rs
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О ОД РЕ ЂЕ НИМ ПО КА ЗА ТЕ ЉИ МА  
СТРУЧ НОГ УСА ВР ША ВА ЊА  

НА СТАВ НИ КА СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА И КЊИ ЖЕВ НО СТИ
Је ле на М. Сте ва но вић51

*

Ин сти тут за пе да го шка ис тра жи ва ња, Бе о град

Прем да се по мо ћу на ста ве срп ског је зи ка по сред но из во ди на ста ва ве-
ћи не школ ских пред ме та, у три ма обра зов ним ре фор ма ма спро ве де ним 
у Ср би ји од 2000. го ди не до да нас ни је по све ће на по себ на па жња струч-
ном уса вр ша ва њу на ста ви ка срп ског је зи ка и књи жев но сти. Пред мет 
овог ис тра жи ва ња пред ста вља ју по је ди ни по ка за те љи струч ног уса вр-
ша ва ња на став ни ка ко ји пре да ју срп ски је зик и књи жев ност. Циљ ра да 
био је да уста но ви мо ко ли ко че сто на став ни ци овог пред ме та уче ству ју 
у струч ном уса вр ша ва њу и да са гле да мо ко ји су са др жа ји нај за сту пље-
ни ји а ко ји им не до ста ју у си сте му струч ног уса вр ша ва ња. Ис тра жи ва ње 
је оба вље но кра јем школ ске 2012/2013. го ди не при ме ном упит ни ка ко-
ји је са др жао пи та ња отво ре ног и за тво ре ног ти па. Узо рак је при го дан и 
чи ни га 49 на став ни ка срп ског је зи ка и књи жев но сти из де вет основ них 
шко ла у Бе о гра ду, Ја го ди ни и Кру шев цу. При ме ње на је де скрип тив на 
ста ти стич ка ана ли за, а ква ли та тив ном об ра дом по да та ка из дво је не су 
нај за сту пље ни је ка те го ри је од го во ра. Ре зул та ти по ка зу ју да ви ше од по-
ло ви не на став ни ка срп ског је зи ка и књи жев но сти уче ству је у струч ном 
уса вр ша ва њу нај ма ње три пу та то ком школ ске го ди не. Као нај че шће те-
ме у окви ру про гра ма струч ног уса вр ша ва ња, ко ји ма су при су ство ва ли, 
из дво ји ли су оне ко је се ти чу об ра де драм ских де ла и на ста ве гра ма ти-
ке, а нај ма ње су за сту пље ни са др жа ји ко ји се од но се на ме то ди ку на-
ста ве, пре вас ход но, срп ског је зи ка и на при ме ну обра зов них стан дар да. 
На ла зи ис тра жи ва ња упу ћу ју на то да би тре ба ло уна пре ди ти струч но 
уса вр ша ва ње на став ни ка срп ског је зи ка и књи жев но сти та ко да у ве ћој 
ме ри бу де по ве за но са прак сом. Сем то га, ре зул та ти на во де на за кљу чак 
да је на ста ву ме то ди ке срп ског је зи ка и књи жев но сти на основ ним сту-
ди ја ма по треб но усме ри ти, нај пре, на прак тич ну при ме ну те о риј ских 
зна ња и упут ста ва.  

Кључ не ре чи: срп ски је зик и књи жев ност, на став ни ци, струч но  
уса вр шава ње, ме то ди ка на ста ве срп ског је зи ка и књи жев но сти, основ на 
шко ла. 

* E- ma il:  j stevanovic@rcub.bg.ac.rs
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ON CER TAIN IN DI CA TORS OF PRO FES SI O NAL DE VE LOP MENT 
OF SER BIAN LAN GU A GE AND LI TE RA TU RE TE AC HERS

Je le na M. Ste va no vić*
52

In sti tu te for Edu ca ti o nal Re se arch, Bel gra de

Alt ho ugh te ac hing of ma jo rity of school su bjects is in di rectly car ried out via 
Ser bian lan gu a ge te ac hing, three edu ca ti o nal re forms im ple men ted in Ser bia 
sin ce 2000 ha ve not paid spe cial at ten tion to pro fes si o nal de ve lop ment of 
Ser bian lan gu a ge and li te ra tu re te ac hers. Cer tain in di ca tors of pro fes si o nal 
de ve lop ment of te ac hers who te ach Ser bian lan gu a ge and li te ra tu re we re the 
su bject of this re se arch. The aim of this study was to de ter mi ne how of ten 
te ac hers of this su bject par ti ci pa te in pro fes si o nal de ve lop ment and to spe-
cify the ac ti vi ti es that are most com mon and tho se that are mis sing in the 
system of pro fes si o nal de ve lop ment. The re se arch was car ried out at the end 
of 2012/2013 school year by the ap pli ca tion of the qu e sti on na i res con ta i ning 
both clo se and open type qu e sti ons. The sam ple was su i ta ble and in clu ded 
49 te ac hers of Ser bian lan gu a ge and li te ra tu re from ni ne pri mary scho ols in 
Bel gra de, Ja go di na and Kru še vac. De scrip ti ve sta ti sti cal analysis was ap plied, 
and the most fre qu ent re spon se ca te go ri es we re de ter mi ned by qu a li ta ti ve 
da ta pro ces sing. The re sults ha ve shown that mo re than a half of the Ser bian 
lan gu a ge and li te ra tu re te ac hers par ti ci pa te in pro fes si o nal de ve lop ment at 
le ast three ti mes per a school year. As most com mon to pics wit hin pro fes-
si o nal de ve lop ment pro grams they at ten ded, the te ac hers po in ted out tho-
se de a ling with the pre sen ta ti ons of dra ma tic works and gram mar te ac hing, 
whe re as the less fre qu ent to pics we re tho se de a ling with met ho do logy of 
te ac hing, pri ma rily of Ser bian lan gu a ge te ac hing and tho se de a ling with the 
im ple men ta tion of edu ca ti o nal stan dards. The re se arch fin dings sug gest that 
pro fes si o nal de ve lop ment of Ser bian lan gu a ge and li te ra tu re te ac hers sho uld 
be im pro ved in terms of be ing as so ci a ted with the prac ti ce to a gre a ter ex tent. 
Furt her mo re, the re sults ha ve sta ted the need to di rect the te ac hing of met-
ho do logy of Ser bian lan gu a ge and li te ra tu re, du ring the ba sic stu di es al ready, 
pri ma rily to the prac ti cal ap pli ca tion of the o re ti cal know led ge and gu i dan ce. 

Key words: Ser bian lan gu a ge and li te ra tu re, te ac hers, pro fes si o nal  
de ve lop ment, met ho do logy of Ser bian lan gu a ge and li te ra tu re te ac hing,  
pri mary school. 

* E-mail: jstevanovic@rcub.bg .ac.rs
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ЕМ ПА ТИ ЈА И СМЕХ КАО ФУНК ЦИ О НАЛ НИ ЕЛЕ МЕН ТИ  
ЧИ ТА ЛАЧ КЕ ВЕ ШТИ НЕ НА МЛА ЂЕМ ШКОЛ СКОМ УЗ РА СТУ 

Ма ја М. Ди ми три је вић*
53

Фа кул тет пе да го шких на у ка, Ја го ди на

По сре до ва ње ху мо ром/сме хом је дан је од про дук тив них на чи на да се 
чи та о ци „ис ку стве но про јек ту ју” у лик ју на ка. Без ужи вља ва ња, по и сто-
ве ћи ва ња, ем па тич ке ре ла ци је ко ја укљу чу је по сто ја ње дру гог и пре-
ме та ње по чет них уло га, не мо же се по сти ћи ни су штин ско раз у ме ва ње 
литeрарних ак те ра, ни ти се мо же до пре ти до сми сла ис при по ве да ног. 
Ем па тич ка уло га ху мо ра омо гу ћа ва да се чи та лац при бли жи ли ко ви ма 
и да се из по зи ци је бли ско сти са њи хо вим све том уз диг не до ре флек си је 
ко јом о њи ма кри тич ки ра су ђу је. Пред мет ра да је сте ис тра жи ва ње уло-
ге ем па ти је, ху мо ра и сме ха у про це су раз ви ја ња чи та лач ких ве шти на 
код уче ни ка мла ђег основ но школ ског уз ра ста. Циљ је да се пра ће њем 
ре цеп ци је, пре вас ход но, про зних ху мо ри стич ких тек сто ва за де цу ко ји 
су пла ни ра ни за из у ча ва ње у по чет ним основ но школ ским раз ре ди ма 
уста но ви сте пен ан га жо ва но сти нај мла ђих чи та ла ца на пла ну ем па тич-
ке по ве за но сти са ју на ци ма при ча ху мо ри стич ког жан ра. Бу ду ћи да се 
ху мор и смех ја вља ју као озбиљ не те ме на уч ног ис тра жи ва ња, у ра ду 
се раз ма тра и функ ци ја сме ха као ко хе зив ног еле мен та у окол но сти ма 
на став ног ин тер пре ти ра ња књи жев ног тек ста. Смех се ве зу је за фе но-
мен гру пе – за хва љу ју ћи ње му се ус по ста вља не ка вр ста ко лек тив ног 
осе ћа ња и „ка тар зич ног са ве зни штва” ме ђу уче ни ци ма. Ана ли тич ким 
при сту пом утвр ђу је се зна чај на по ве за ност из ме ђу сме ха као афек тив не 
ре ак ци је, ме то дич ки осми шље ног емо ци о нал ног са у че ство ва ња у суд-
би на ма ју на ка ху мо ри стич ких на ра ти ва и уче нич ке мо ти ва ци је да осна-
жу ју сво је чи та лач ке ка па ци те те, про фи ли шу ре цеп ци ју и над гра ђу ју 
чи та лач ку ком пе тен ци ју у мла ђим раз ре ди ма основ не шко ле. 

Кључ не ре чи: ем па ти ја, смех, књи жев ни ју нак, ре цеп ци ја, чи та лач ке  
ком пе тен ци је.

* E-mail: maja0205@gmai l.c om
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EM PATHY AND LA UG HTER AS FUN CTI O NAL ELE MENTS 
 OF THE RE A DING SKILL IN TE AC HING YOUNG LE AR NERS

Ma ja M. Di mi tri je vić*
54

Fa culty of Edu ca tion, Ja go di na

Hu mor/la ug hter In ter me di a tion is one of the pro duc ti ve ways to ex pe ri en ti-
ally pro ject self in to the ro le of the main cha rac ter. Wit ho ut em pat hic di men-
sion which in clu des the exi sten ce of the ot her and chan ging the ini tial ro les, 
ne it her cru cial un der stan ding of the li te ral ac tors nor un der stan ding of the 
nar ra ted me a ning is pos si ble. The em pat hic ro le of hu mor is to ma ke the re-
a der be clo ser to the cha rac ters, to no ti ce and to sha re the ex pe ri en ce with 
cha rac ters and to ra i se him self as a re a der to the po int of the re flec tion and 
cri ti cal thin king by be ing clo se with the cha rac ters’ world. The pur po se of the 
pa per is to ex plo re the ro le of em pathy, hu mor and la ug hter in the pro cess of 
de ve lo ping the re a ding skills in lo wer pri mary gra de stu dents. The aim is to 
de ter mi ne the le vel of the em pat hic con nec tion of young re a ders with main 
cha rac ters of the hu mo ri stic gen re. Gi ven that hu mor and la ug hter ap pe ar 
as tho ro ughly ex plo red sci en ti fic re se arch to pics, in this pa per we ta ke in to 
con si de ra tion the fun ction of la ug hter as the co he si ve ele ment in the pro cess 
of in ter pre ting the li te ral text. La ug hter is con nec ted to the gro up phe no me-
non – and be ca u se of la ug hter, so me kind of the gro up fe e ling and “cat har tic 
al li an ce” can be esta blis hed. The sig ni fi cant con nec tion bet we en la ug hter as 
an af fec ti ve re ac tion, met ho do lo gi cally sha ped emo ti o nal bond with the cha-
rac ter’s de stiny and stu dents’ mo ti va tion to en han ce the ir re a ding ca pa ci ti es, 
is de ter mi ned by using the analytic ap pro ach. 

Key words: em pathy, la ug hter, li te ral cha rac ter, re cep tion, re a ding  
com petences.
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ИГРЕ У НА СТА ВИ ГРА МА ТИ КЕ
Ве сна Ј. Лом пар*

55

Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град

Ми на М. Пе јић
Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град

Са вре ме ни при ступ на ста ви гра ма ти ке срп ског је зи ка на гла ша ва по тре-
бу уво ђе ња но вих на чи на утвр ђи ва ња гра ди ва ко ји би по ве ћа ли мо ти-
ви са ност уче ни ка за ак тив но уче ство ва ње у на став ном про це су. Је дан 
од та квих на чи на је сте уво ђе ње је зич ких ига ра (асо ци ја ци је, ре бу си, 
игра ду бле та (ко ју је из ми слио Лу ис Ке рол), игра „ве ша ла” итд.) уме сто 
кла сич ног уве жба ва ња гра ди ва. Циљ ис тра жи ва ња је сте да се утвр ди да 
ли при ме на је зич ких ига ра на ча со ви ма срп ског је зи ка, за раз ли ку од 
тра ди ци о нал ног на чи на утвр ђи ва ња но вог гра ди ва, ути че на то да уче-
ни ци успе шни је са вла да ју но ву лек ци ју. Узо рак је об у хва тио 60 уче ни ка 
сед мог раз ре да, ко ји су по де ље ни у две гру пе, ујед на че не пре ма гра ма-
тич ком пред зна њу. Да би по ла зна хи по те за о нео п ход но сти уво ђе ња је-
зич ких ига ра би ла про ве ре на, но ва на став на је ди ни ца из гра ма ти ке (у 
овом слу ча ју име нич ке, при дев ске и при ло шке син таг ме) об ра ђе на је на 
исти на чин у оба оде ље ња сед мог раз ре да. Ме ђу тим, екс пе ри мен тал на 
гру па уче ни ка уве жба ва ла је гра ди во кроз раз ли чи те је зич ке игре, док 
је кон трол на гру па уве жба ва ла гра ди во на тра ди ци о на лан на чин. На-
кон уве жба ва ња гра ди ва уче ни ци су по пу ња ва ли тест за про ве ру зна ња 
из ове  обла сти. По сто ја ње раз ли ка из ме ђу гру па про ве ре но је т-те стом. 
Ка ко би смо про ве ри ли сте пен за до вољ ства уче њем кроз игре, уче ни ци 
су по пу ни ли упит ник, кон стру и сан за по тре бе овог ис тра жи ва ња. У ра-
ду ће де таљ но би ти пред ста вље ни ре зул та ти ис тра жи ва ња и пе да го шке 
им пли ка ци је при ме не је зич ких ига ра у на ста ви срп ског је зи ка.

Кључ не ре чи: гра ма ти ка, срп ски је зик, је зич ке игре.

* E-mai l: lomparvesna@gmail.com 
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GA MES IN GRAM MAR CLAS SES
Ve sna J. Lom par*

56

Fa culty of Phi lo logy, Bel gra de

Mi na M. Pe jić
Fa culty for me dia and com mu ni ca tion, Bel gra de

Тhe mo dern ap pro ach to wards te ac hing Ser bian Gram mar ep ha si zes the 
need for new met hods to in cre a se stu dents’ mo ti va tion for par ti ci pa tion in 
the pro cess of te ac hing. One of the se met hods is the im ple men ta tion of  lan-
gu a ge ga mes (as so ci a ti ons, enig mas, the ga me of do u blets (in ven ted by Le wis 
Car rol), the Hang man ga me, etc.) in stead of the clas sic ex cer ci ses. The goal 
of this re se arch is to esta blish whe at her the se ga mes fa ci li ta te stu dents’ bet-
ter un der stan ding of a les son than the tra di ti o nal way of te ac hing. A sam ple 
of se venth gra de stu dents (N=60), di vi ded in two gro ups, par ti ci pa ted in the 
study. The ge ne ral know led ge of gram mar in both gro ups was at the sa me 
le vel. Both gro ups will be ta ught the sa me les son, but one gro up (the ex pe ri-
men tal gro up) re vi sed the les son thro ugh lan gu a ge ga mes, and the ot her (the 
con trol gro up) thro ugh tra di ti o nal ways. Af ter the re vi sion, the stu dents re-
ce i ved a test. The dif fe ren ces in the an swers was chec ked thro ugh a t-test. Af-
ter the clas ses, the stu dents fil led in a qu e sti on na i re to de ter mi ne how much 
they li ked the new way of re vi sing. Re sults will be pre sen ted and disscus sed 
in mo re de ta ils, as well as the pe da go gi cal im pli ca ti ons of im pli men ta tion of 
lan gu a ge ga mes in Ser bian lan gu a ge te ac hing. 

Key words: gram mar, Ser bian lan gu a ge, lan gu a ge ga mes.

* E-mail: lomparvesna@gmail.com
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НАЈ ЧЕ ШЋИ ОБ ЛИ ЦИ ИС ПО ЉА ВА ЊА  
КРЕ А ТИВ НО СТИ УЧЕ НИ КА У НА СТА ВИ МА ТЕ МА ТИ КЕ

Во ји слав Ан дрић*
57

Ви со ка по слов на шко ла стру ков них сту ди ја, Ва ље во

Oсновни зах тев тр жи шта ра да, код нас и у све ту, да нас је не сум њи во 
ино ва тив ност и за то се од обра зов них ин сти ту ци ја на свим ни во и ма 
оче ку је ин тен зив ни ји рад на раз ви ја њу кре а тив но сти уче ни ка. Зна чај на 
уло га у раз ви ја њу кре а тив но сти уче ни ка не су мљи во при па да и на ста ви 
ма те ма ти ке. У ра ду је при ка за но ис тра жи ва ње чи ји је циљ био ис пи ти-
ва ње нај че шћих об ли ка ис по ља ва ња кре а тив но сти у на ста ви ма те ма ти-
ке. Узор ком је об у хва ће но 120 на став ни ка (40 учи те ља и 80 на став ни ка 
пред мет не на ста ве). У ис тра жи ва њу је ко ри шћен упит ник  РКУНМ 1 ко-
ји са др жи 15 пи та ња ве за них за раз ви ја ње кре а тив но сти, при че му је 14 
пи та ња за тво ре ног, а јед но пи та ње отво ре ног ти па. Об ра дом упит ни ка 
до би је ни су ре зул та ти ко ји ука зу ју да се код нас, на жа лост, пи та њу раз-
ви ја ња кре а тив но сти у на ста ви ма те ма ти ке по све ћу је ма ло па жње и да 
су нај че шћи об ли ци ис по ља ва ња кре а тив но сти: ре ша ва ње про бле ма по 
ана ло ги ји, ре ша ва ње за да та ка на ви ше на чи на и не стан дард но ре ша ва-
ње по зна тих про бле ма. Оста ли об ли ци и ма ни фе ста ци је кре а тив но сти 
ма ње су за сту пље ни. Ре зул та ти ис тра жи ва ња да ју и кон крет не по дат ке 
о за сту пље но сти про бле ма раз ви ја ња кре а тив но сти кроз на ста ву ма те-
ма ти ке у обра зо ва њу и уса вр ша ва њу на став ни ка и ука зу ју да би се осми-
шље ним и ор га ни зо ва ним ра дом на оспо со бља ва њу на став ни ка мо гли 
по сти ћи да ле ко бо љи ефек ти на пла ну раз ви ја ња кре а тив но сти уче ни-
ка кроз на ста ву ма те ма ти ке.   

Кључ не ре чи: кре а тив ност, на ста ва, ма те ма ти ка, упит ник. 

* E-mail:    voja.andric@gmail.com
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THE MOST FRE QU ENT FORMS OF STU DENTS’ CRE A TI VITY  
IN MATHS TE AC HING

Vo ji slav An drić*
58

Col le ge of Ap plied Bu si ness Stu di es, Va lje vo

In no va tion is un do ub tedly the ba sic re qu est of the cur rent la bo ur mar ket, 
both in our co un try and in ter na ti o nally. The re fo re edu ca ti o nal in sti tu ti ons 
are ex pec ted to de ve lop stu dents’ cre a ti vity mo re in ten si vely. Maths te ac hing 
cer ta inly has a sig ni fi cant ro le in de ve lo ping stu dents’ cre a ti vity. This pa per 
pre sents re se arch which main goal was to esta blish what are the most fre qu-
ent forms of ex pres sing cre a ti vity in the te ac hing of Maths. The re se arch has 
been do ne using the sur vey met hod in vol ving 120 Maths te ac hers (40 te ac-
hers in ju ni or clas ses of pri mary scho ols and 80 te ac hers in se ni or clas ses of 
pri mary scho ols as well as in so me se con dary scho ols). The qu e sti on na i re 
DCIMT 1, con ta i ning 15 qu e sti ons in re la tion de ve lop ment of cre a ti vity, was 
used in the sur vey. Qu e sti on na i re con ta i ned 14 dic ho to mo us qu e sti ons and 
one open-en ded qu e sti on. The re sults ob ta i ned by analysing the qu e sti on na-
i res show that, un for tu na tely, lit tle at ten tion is paid to de ve lo ping cre a ti vity 
in Maths te ac hing, and that the most fre qu ent forms of ex pres sing cre a ti vity 
are: pro blem sol ving by ana logy, task sol ving in se ve ral ways and non stan-
dard sol ving of fa mi li ar pro blems. Ot her forms and ma ni fe sta tion of cre a ti-
vity are less fre qu ent. The re sults of this re se arch al so pro vi de con cre te da ta 
abo ut the pro blems of de ve lo ping cre a ti vity in for mal edu ca tion and te ac hers’ 
pro fes si o nal de ve lop ment and show that the ef fects in the fi eld of de ve lo ping 
stu dents’ cre a ti vity co uld be far bet ter if the te ac hers’ tra i ning was de sig ned 
and or ga ni zed in a mo re pro duc ti ve way.

Key words: cre a ti vity, te ac hing, Maths, qu e sti on na i re.
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ОБРА ЗО ВА ЊЕ У ОБЛА СТИ ХЕ МИ ЈЕ: ПО ТРЕ БЕ СА ВРЕ МЕ НОГ ДРУ ШТВА*
59

Би ља на То ма ше вић**
60 

Хе миј ски фа кул тет, Бе о град
Ка та ри на Пу ти ца

Ино ва ци о ни цен тар Хе миј ског фа кул те та, Бе о град
Дра ги ца Три вић

Хе миј ски фа кул тет, Бе о град

Је дан од зах те ва ко ји се по ста вља са вре ме ном обра зо ва њу је сте при пре-
ма ње мла дих за жи вот у тех нич ки и тех но ло шки бо га том окру же њу ко је 
се ин тен зив но ме ња. На уч но тех но ло шка пи сме ност, раз вој кре а тив но сти 
и ино ва тив но сти и спо соб ност ре ша ва ња про бле ма сма тра ју се кључ ним 
ком пе тен ци ја ма мла дих у са вре ме ном дру штву, јер обез бе ђу ју бр зо при ла-
го ђа ва ње стал ним про ме на ма у сва ко днев ном жи во ту и на тр жи шту ра да. 
За фор ми ра ње та квих ком пе тен ци ја по треб на је на ста ва ко ја пред ста вља 
до бру рав но те жу из ме ђу усва ја ња зна ња и ве шти на, под сти ца ња ини ци-
ја ти ве, ино ва тив но сти и кре а тив но сти. Уче ње хе ми је кроз ис тра жи ва ње, 
по ве за но са раз ли чи тим кон тек сти ма, омо гу ћа ва раз вој кључ них ком пе те-
не ци ја мла дих. Ме ђу тим, та кав при ступ се рет ко при ме њу је у на шим шко-
ла ма. Је дан од раз ло га су и на став ни про гра ми. Ре а ли зо ва но је ис тра жи-
ва ње чи ји је циљ да се ис пи та ју ми шље ња на став ни ка о мо гућ но сти да се 
кроз на ста ву хе ми је раз ви ја кре а тив ност и о ин фор ма ци ја ма ко ји ма се кроз 
ком по нен те на став ног про гра ма да је по др шка ре а ли зо ва њу та кве на ста ве. 
Упит ни ком ко ји је са др жао пи та ња отво ре ног, за тво ре ног ти па и ска ле су-
до ва ан ке ти ра на су 334 на став ни ка хе ми је. Ква ли та тив на и кван ти та тив-
на об ра да ре зул та та по ка за ла је да ско ро сви на став ни ци има ју по зи ти ван 
став пре ма раз ви ја њу кре а тив но сти кроз на ста ву хе ми је, али примерe из 
прак се на во ди не што ма ње од по ло ви не на став ни ка. Пре по зна ју ћи ла бо-
ра то риј ски рад као кључ ни на чин за под сти ца ње раз во ја кре а тив но сти 
уче ни ка, ви ше од по ло ви не на став ни ка на во ди да у на став ном про гра му 
не ма до вољ но ин струк ци ја за ор га ни зо ва ње та квог екс пе ри мен тал ног ра-
да уче ни ка. Ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју да је на став ни ци ма по треб на 
по др шка за про ме ну на чи на ра да кроз до дат не ин струк ци је у на став ним 
про гра ми ма, при пре ма ње по себ них при руч ни ка за на став ни ке, кроз про-
гра ме струч ног уса вр ша ва ња и ква ли тет ни је ини ци јал но обра зо ва ње.

Кључ не ре чи: на ста ва хе ми је, ис тра жи вач ки при ступ, кре а тив ност.
* НАПОМ ЕНА :  Саопшт е ње  представ ља ре з ултат ра да на про је кт има  „Т еор ија и пр акс а науке  

у  д ру шт ву:  мултид исци пл инарне, образовне и међугенерацијске  пер сп ективе “,  б р.  17904 8 
( 2011-2014 )  и  „Од подстиц ањ а  иницијат иве, са радње и с тв ар алаштва  у образовању до нових 
улога и иде нтите та  у  друшт ву “, б р. 17903 4 ( 2011-2 0 14), кој е  фи нансира  Ми ниста рс тво  прос-
ве те, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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EDU CA TION IN CHE MI STRY: RE QU I RE MENTS  
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Bi lja na To ma še vić**
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, 

Fa culty of Che mi stry, Bel gra de

Ka ta ri na Pu ti ca
In no va tion cen ter of the Fa culty of Che mi stry, Bel gra de

Dra gi ca Tri vić
Fa culty of Che mi stry, Bel gra de

Pre pa ring young pe o ple to suc cessfully fa ce the chal len ges of the chan ging tec-
hni cal and tec hno lo gi cal world has be co me an in cre a singly im por tant ob jec ti ve 
of con tem po rary edu ca tion. The com pe ten ci es in maths, sci en ce and tec hno-
logy, cre a ti vity and in no va tion and pro blem-sol ving abi lity are con si de red as 
co re com pe ten ci es of young pe o ple in mo dern so ci ety be ca u se they pro vi de fast 
adap ta tion to con stant chan ges in everyday li fe and in the la bo ur mar ket. To 
de ve lop the se com pe ten ci es it is im por tant to plan and or ga ni ze the te ac hing/
le ar ning pro cess cha rac te ri sed by a good ba lan ce of know led ge and skills, and 
op por tu ni ti es for ini ti a ti ve, in no va tion and cre a ti vity. In qu i re ba sed le ar ning of 
che mi stry and con text ba sed le ar ning ena ble the de ve lop ment of key com pe ten-
ci es of young pe o ple. Ho we ver, this ap pro ach is ra rely used in our scho ols. The 
aim of our re se arch is to in ve sti ga te te ac hers’ at ti tu des to wards cre a ti vity and 
the cur ri cu lum com po nents that sup port this ap pro ach in te ac hing pro cess. The 
at ti tu des of 334 che mi stry te ac hers in the re se arch per for med in April 2013, 
show that al most all of them ha ve a po si ti ve at ti tu de to wards the de ve lop ment 
of cre a ti vity in the che mi stry te ac hing, but the exam ples of this kind of prac ti ce 
are sta ted by less than half of te ac hers. They re cog ni ze the la bo ra tory work as 
a key way for en co u ra ging cre a ti vity, but mo re than half of te ac hers sta ted that 
the cur ri cu lum do es not ha ve eno ugh in struc tion for or ga ni zing this kind of ex-
pe ri men tal work of stu dents. Re sults of our re se arch in di ca te that te ac hers need 
sup port to chan ge te ac hing/le ar ning met hods. It co uld be ad di ti o nal in struc-
tion in the cur ri cu lum, spe cial hand bo ok for te ac hers, pro fes si o nal de ve lop ment 
pro gram me and bet ter ini tial te ac hers tra i ning.

Key words: che mi stry edu ca tion, in qu i re ba sed le ar ning, cre a ti vity.

* NO TE: This p resentation  is  the resu lt  of the  pr ojects “ Th eo ry  and  Practice  o f  S cience in 
 Soc ie ty :  Mu l tidisci plin ar y, Educational and Intergenerational P er s pe ctive” N o. 1 79 048 
(2 0 11 -2 014) and „Fr o m  Encouraging  I nitiative, Coo peration and  C re ativity  in  Education 
to New Roles and Ide nti ti es in So cie ty“ No. 17903 4  (2011-2014) ,  financi al ly supported  
by  t he  Minis tr y o f Science, Edu ca tion and Te chnological Development of the Republic of 
Serbia.
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Хе миј ски фа кул тет, Бе о град

Ве ћи на ре фор ми обра зо ва ња у обла сти при род них на у ка на гла ша ва по-
тре бу са мо стал ног ра да уче ни ка и раз во ја ло гич ког ми шље ња, у че му 
зна чај ну уло гу мо гу има ти огле ди у на ста ви/уче њу хе ми је. Ме ђу тим, 
због нео д го ва ра ју ћих усло ва за екс пе ри мен тал ни рад, у ве ли ком бро ју 
основ них и сред њих шко ла уче ње ме то дом ла бо ра то риј ских и оста лих 
прак тич них ра до ва не до вољ но је за сту пље но. Сто га је  Хе миј ски фа кул-
тет у Бе о гра ду отво рио, је дан пут не дељ но (су бо том), сво је ла бо ра то ри је 
за уче ни ке основ них и сред њих шко ла из Ср би је. Ак ци ју чи ји је на зив 
Отво ре не ла бо ра то ри је ор га ни зу ју и во де сту ден ти Хе миј ског фа кул те-
та. До са да је кроз овај про грам про шло око 700 уче ни ка. Са уче ни ци ма 
се ра де две вр сте огле да. То су де мон стра ци о ни и огле ди за са мо стал ни 
рад (ла бо ра то риј ске ве жбе). Де мон стра ци о не огле де оба вља ју сту ден ти 
по сле че га сле де јед но став ни огле ди за са мо ста лан рад. Огле ди се од но-
се на пра вил но ру ко ва ње суп стан ца ма и ве жба ње основ них ла бо ра то-
риј ских тех ни ка. У ра ду су пред ста вље ни ре зул та ти ис тра жи ва ња ко је 
је спро ве де но са уче ни ци ма шест основ них и шест сред њих шко ла из 
Бе о гра да ко је не ма ју усло ве за из во ђе ње екс пе ри мен тал не на ста ве. Циљ 
ис тра жи ва ња био је да се ис пи та ју ста во ви и ис ку ства уче ни ка у ве зи са 
њи хо вим ан га жо ва њем у екс пе ри мен тал ном ра ду при ли ком по се те хе-
миј ској ла бо ра то ри ји. Про ме ном ам би јен та за уче ња под сти че се и ин-
те ре со ва ње уче ни ка за сти ца ње но вих зна ња, раз ви ја ње ве шти на и фор-
ми ра ње по зи тив них ста во ва пре ма на у ци. Са рад ња сту де на та хе миј ског 
фа кул те та са основ ним и сред њим шко ла ма обез бе ђу је ин те гра ци о ни 
при ступ уче њу хе ми је што би тре ба ло да бу де им пе ра тив у са вре ме ној 
на ста ви. 

Кључ не ре чи: хе ми ја, основ на и сред ња шко ла, фа кул тет, оглед.

*  НАПОМ Е НА : Саопште ње је   резултат  рада на  пр ој ект у Т еор ија и пр акс а науке  у  д ру шт-
ву:  мултид исци пл инарне, образовне и  међу г ен ер ац ијске  пе рс пекти ве  (бр ој 17904 8) 
 чију р е ализациј у  фи нансира  Ми ниста рс тво  прос ве те, науке и технолошког развоја 
Републике Србије.
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Fa culty of Che mi stry, Bel gra de

Most of the edu ca tion re forms in the area of na tu ral sci en ces emp ha si ze 
the need for in de pen dent work of stu dents and the de ve lop ment of lo gi cal 
thin king, whe re ex pe ri men ta ti ons in te ac hing/le ar ning pro cess might ha ve 
an im por tant ro le. Ho we ver, due to ina de qu a te con di ti ons for ex pe ri men tal 
work in a lar ge num ber of pri mary and high scho ols, te ac hing by using met-
hods of la bo ra tory and ot her prac ti cal works is in suf fi ci ently pre sent. For this 
re a son, Fa culty of Che mi stry in Bel gra de on ce a we ek (on Sa tur days) opens 
the ir la bo ra to ri es for pri mary and high school stu dents from Ser bia. The ac-
ti vity cal led Open La bo ra to ri es is or ga ni zed and led by stu dents of Fa culty 
of Che mi stry. So far, abo ut 700 ele men tary and high school stu dents par ti-
ci pa ted in this pro gram. Stu dents are per for ming two types of ex pe ri ments. 
The se are de mon stra tion ex pe ri ments and ex pe ri ments for in di vi dual work. 
De mon stra tion ex pe ri ments are per for med by fa culty stu dents, and they are 
fol lo wed by sim ple ex pe ri ments for in di vi dual work. Ex pe ri ments are re la ted 
to the pro per han dling of sub stan ces and the exer ci se of the ba sic la bo ra tory 
tec hni qu es. This pa per pre sents the re sults of re se arch con duc ted wit hin six 
ele men tary and six high scho ols in Bel gra de with no con di ti ons for exe cu ti on 
of the ex pe ri men tal te ac hing. The aim of this study was to in ve sti ga te the at-
ti tu des and ex pe ri en ces of stu dents on the ir in vol ve ment in the ex pe ri men tal 
work du ring the ir vi sit to the che mi stry la bo ra tory. By chan ging the en vi ron-
ment for le ar ning, stu dents’ in te rests in le ar ning and de ve lo ping new skills 
and for ming po si ti ve at ti tu des to wards sci en ce are en co u ra ged. Co o pe ra tion 
of young pe o ple from the fa culty with pri mary scho ols and high scho ols pro-
vi des an in te gra tion ap pro ach to le ar ning che mi stry, which sho uld be an im-
pe ra ti ve in mo dern te ac hing.

Key words: che mi stry, ele men tary and high school, col le ge, ex pe ri ment.

* N OT E:  T his presentatio n is an o utcome of pa rt icipation  i n the pr oj ect “The or y  and  Pr actice 
of  S ci e nce in Soc iet y:  M ul ti d iscipli nary ,  Educational and Inte rgenerational  P erspectives ,”  
No.17904 8,  funded by  th e  Mi nistry  o f E ducation ,  Science and  Technological Development, 
Republic of Serbia.
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Хе миј ски фа кул тет, Бе о град 

Јо ви ца В. Плав шић
X бе о град ска гим на зи ја „Ми хај ло Пу пин”, Бeоград

Кре че ње ен те ри је ра под ра зу ме ва при ме ну раз ли чи тих те о риј ских  и 
прак тич них зна ња о ве ли ком бро ју суп стан ци. Ка ко уче ни ци о то ме не 
уче у ре дов ној на ста ви хе ми је, кре и ра не су ак тив но сти кроз ко је се мо гу 
сте ћи та зна ња и ве шти не. Циљ ис тра жи ва ња био je да се ис пи та ка ко су 
уче ни ци до жи ве ли ак тив ност кре че ња као део на ста ве/уче ња хе ми је. 
У ис тра жи ва њу су уче ство ва ли уче ни ци јед ног оде ље ња (N=22) тре ћег 
раз ре да Де се те бе о град ске гим на зи је. Ис тра жи ва ње је ре а ли зо ва но на 
на чин да је нај пре одр жан час о суп стан ца ма и при бо ру ко ји су по треб ни 
за кре че ње. На кон то га су уче ни ци окре чи ли јед ну учи о ни цу. По да ци о 
уче нич ким ста во ви ма и ми шље њи ма о ова квом при сту пу на ста ви хе ми-
је до би је ни су на осно ву по лу струк ту и ра ног ин тер вјуа у то ку кре че ња 
(10 уче ни ка), из ра де се ман тич ког ди фе рен ци ја ла (21 уче ник) и за па-
жа ња на став ни ка на кон за вр ше не ак тив но сти о то ме ка ко су уче ни ци 
до жи ве ли уче шће у кре че њу учи о ни це. Опи са на ме то до ло ги ја од го ва-
ра сту ди ји слу ча ја. Сви ин тер вју и са ни уче ни ци (10) оце ни ли су да им је 
ак тив ност кре че ња по мо гла у бо љем раз у ме ва њу ре ле вант ног гра ди ва 
из хе ми је. Осим то га, де вет уче ни ка је на ве ло да не би ни шта ме ња ло у 
кре и ра ној ак тив но сти ра да. На се ман тич ком ди фе рен ци ја лу о ко ри сно-
сти ак тив но сти сви уче ни ци су се у пот пу но сти сло жи ли са ис ка зом да је 
рад био ко ри стан. За за ни мљи вост са ме ак тив но сти нај ви ше оце не да ло 
је 90% уче ни ка. За па жа ње на став ни ка у ве зи са пи та њем ре а ли зо ва не 
ак тив но сти упу ћу је на то да су је уче ни ци у „пот пу но сти  при хва ти ли”. 
О зна ча ју ре а ли зо ва не ак тив но сти нај бо ље го во ри чи ње ни ца да је она 
под ста кла уче ни ке из де вет оде ље ња да окре че њи хо ве учи о ни це. 

Кључ не ре чи: уче ње хе ми је, ино ва ци о ни при ступ, кре че ње, ми шље ња и 
ста во ви уче ни ка.

* НАП ОМЕНА :  С аопштење  је ре з ултат ра да на про је кт у Т еор ија  и пракс а н ауке у 
 др уш тв у:  му лтидисц ипли на рне, образовне и ме ђуген е ра ци јс ке пе рсп ек тиве  (б рој 
 179048)  чиј у реал и зацију ф ин ан сира Мин ис тарст во  пр освет е,  науке и технолош ко г 
 развоја Републике Ср бије.

** E-m ail :  korolija@chem. bg .ac.rs
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69 
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Fa culty of Che mi stry, Belgradе

Jo vi ca V. Plav šić
10th High School “Mi haj lo Pu pin”, Bel gra de 

Pa in ting the in ter i or in vol ves the ap pli ca tion of va ri o us the o re ti cal and prac-
ti cal know led ge abo ut a num ber of sub stan ces. As stu dents do not le arn abo-
ut it in re gu lar che mi stry clas ses, the spe ci fic clas sro om ac ti vi ti es we re cre a-
ted in or der to pro vi de stu dents with the op por tu nity to gain know led ge and 
skills on this su bject. The aim of this study was to exa mi ne how the stu dents 
ex pe ri en ced the ac ti vity of pa in ting as part of the te ac hing/le ar ning pro cess. 
The re se arch in clu ded one class of third gra de stu dents (N=22) at ten ding the 
Tenth Bel gra de High School. Re se arch was or ga ni zed so that a lec tu re on sub-
stan ces and to ols for the pa in ting was held first. Af ter that, stu dents pa in ted 
a clas sro om. Da ta on stu dents’ opi ni ons and at ti tu des we re gat he red thro ugh 
se mi-struc tu red in ter vi ews con duc ted du ring the pa in ting pro ject (10 stu-
dents). Af ter the com ple tion of the pro ject, te ac hers pro vi ded fe ed back on 
stu dents’ ex pe ri en ces on pa in ting the clas sro om. In ad di tion, 21 stu dents fil-
led in se man tic dif fe ren tial qu e sti on na i re. The de scri bed met ho do logy cor re-
sponds to the ca se study. All in ter vi e wed stu dents (10) ha ve esti ma ted that 
the ir pa in ting ac ti vity hel ped to a bet ter un der stan ding of the re le vant ma te-
rial in che mi stry. In ad di tion, ni ne stu dents sta ted that they wo uld not chan ge 
anything in the cre a ted work ac ti vity. On the se man tic dif fe ren tial of uti lity of 
the ac ti vi ti es all stu dents fully agreed with the sta te ment that the work was 
use ful. 90% of the stu dents ga ve the hig hest sco re on how in te re sting the 
ac ti vi ti es we re. Te ac hers ma de ob ser va ti ons tho se stu dents “fully ac cep ted” 
the ac ti vi ti es car ried out. The im por tan ce of the ac ti vi ti es car ried out is best 
de scri bed by the fact that it en co u ra ged stu dents from ni ne ot her clas ses to 
un der ta ke pa in ting of the ir clas sro oms.

Key words: che mi stry le ar ning, in no va ti ve ap pro ach, pa in ting, stu dent  
opi ni ons and at ti tu des. 

* N OT E:  T his presentatio n is an o utcome of pa rt icipation  i n the pr oj ect “The or y  and  Pr actice 
of  S ci e nce in Soc iet y:  M ul ti d iscipli nary ,  Educational and Inte rgenerational  P erspectives ,”  
No.17904 8,  funded by  th e  Mi nistry  o f E ducation ,  Science and  Technological Deve lo pm ent, 
Republic of Serbia. 

** E- ma il:  korolija@chem.bg.ac.rs
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НА СТАВ НИ ПРЕД МЕТ ЛИ КОВ НА КУЛ ТУ РА ИЗ УГЛА  
УЧЕ НИ КА И НА СТАВ НИ КА: ДА ЛИ СУ ПО ТРЕБ НЕ ПРО МЕ НЕ?

Иси до ра Ко раћ*
71

Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја  
Ре пу бли ке Ср би је, Бе о град

У ра ду се раз ма тра ју про бле ми функ ци је и по ло жа ја ли ков не кул ту ре, 
отва ра ју пи та ња ком пе тен ци ја на став ни ка и ис ти че се по тре ба за да-
љим ис тра жи ва њи ма чи ји је циљ да се ство ри чвр ста на уч на под ло га 
и оси гу ра што ши ра по др шка за да љим ра дом на уна пре ђи ва њу овог 
на став ног пред ме та. Циљ ис тра жи ва ња био је да се утвр ди ми шље ње 
уче ни ка и на став ни ка ли ков не кул ту ре о по треб ним ком пе тен ци ја ма 
на став ни ка ли ков не кул ту ре за успе шну ре а ли за ци ју на ста ве, као и њи-
хо ва про це на по ло жа ја и функ ци је пред ме та Ли ков на кул ту ра у од но су 
на дру ге на став не пред ме те, ка ко би се тра си ра ли мо гу ћи прав ци про ме-
не на том по љу. Узо рак ис тра жи ва ња чи ни ли су уче ни ци осмог раз ре да 
(N=120) и на став ни ци ли ков не кул ту ре за по сле ни у основ ним шко ла ма 
(N=120). По да ци су при ку пље ни упит ни ци ма кон стру и са ним за по тре-
бе ис тра жи ва ња. Дат је при каз де скрип тив не ста ти сти ке у фор ми фре-
квен ци, арит ме тич ких сре ди на и стан дард них де ви ја ци ја од ре ђе них/
иза бра них ва ри ја бли. Ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју на то да нај ве ћи 
број ис пи та ни ка сма тра да се пред мет Ли ков на кул ту ра ма ње вред ну је 
од дру гих на став них пред ме та. Из но се ћи сво је не за до вољ ство по ло жа-
јем ли ков не кул ту ре у од но су на дру ге на став не пред ме те, нај ве ћи број 
на став ни ка ука зу је на по тре бу по бољ ша ња усло ва за ре а ли за ци ју на ста-
ве, по ве ћа ња бро ја ча со ва, по тре бу да се про ме не за да ци и са др жа ји у 
на став ном пла ну и про гра му овог на став ног пред ме та. Ли ков на кул ту-
ра је, пре ма ми шље њу уче ни ка, осред ње ко ри стан, ве о ма лак и осред ње 
за ни мљив на став ни пред мет. По сто ји ве за из ме ђу за до вољ ства ра дом 
на став ни ка ли ков не кул ту ре и про це не ко ри сно сти, за ни мљи во сти и 
те жи не пред ме та. Ис тра жи ва ње је не дво сми сле но ука за ло на ва жност 
уло ге на став ни ка и ње го вих ком пе тен ци ја за успе шну ре а ли за ци ју на-
ста ве, ан га жо ва ње кре а тив них по тен ци ја ла уче ни ка кроз ино ва тив не 
при сту пе, под сти ца ње ини ци ја ти ве и са рад нич ких од но са у на ста ви и 
не ми нов ност уво ђе ња про ме на на том по љу.

Кључ не ре чи: на став ни пред мет Ли ков на кул ту ра, ком пе тен ци је  
на став ни ка ли ков не кул ту ре, прав ци про ме не функ ци је и по ло жа ја  
ли ков не кул ту ре. 

* E-ma il: oisidora@gmail.com 
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ART AS A SU BJECT FROM THE PER SPEC TI VE  
OF TE AC HERS AND STU DENTS: ARE THE CHAN GES NE CES SARY?

Isi do ra Ko rać*
72

Mi ni stry of Edu ca tion, Sci en ce and Tec hno lo gi cal De ve lop ment  
of the Re pu blic of Ser bia, Bel gra de

The pa per de als with the is su es of the fun ction and po si tion of Art, ra i ses the 
qu e sti on of te ac her’s com pe ten ces and emp ha si zes the need for furt her re se-
arch with the aim to esta blish firm sci en ti fic gro und and en su re wi de sup port 
for fu tu re ac ti vi ti es on the im pro ve ment of this su bject. The aim of this re se-
arch was to de ter mi ne Art stu dents’ and te ac hers’ opi nion abo ut the ne ces sary 
com pe ten ces of Art te ac hers for suc cessful re a li za tion of the te ac hing pro-
cess, as well as the ir as ses sment of the po si tion and fun ction of Art in re la tion 
to ot her su bjects, in or der to esta blish the gu i de li nes for the pos si ble chan ges 
in this fi eld. The re se arch sam ple con si sted of eight-gra de stu dents (N=120) 
and Art te ac hers em ployed in pri mary scho ols (N=120). The da ta we re ac-
qu i red using the qu e sti on na i res spe ci ally pre pa red for this pur po se. The re 
is an over vi ew of de scrip ti ve sta ti stics in the form of fre qu en ci es, arit hme tic 
mean and stan dard de vi a ti ons of par ti cu lar/cho sen va ri a bles. The re sults of 
the re se arch in di ca te that most re spon dents think that Art is less ap pre ci a ted 
than ot her su bjects. Whi le ex pres sing the ir dis sa tis fac tion with the po si tion 
of Art in re la tion to ot her su bjects, most te ac hers emp ha si ze the ne ces sity for 
the im pro ve ment of the con di ti ons for the re a li za tion of the te ac hing pro cess, 
the in cre a se in the num ber of Art clas ses, and the ne ces sity for chan ging the 
tasks and con tents of Art cur ri cu lum. Ac cor ding to stu dents’ opi nion, Art is 
mo de ra tely use ful, rat her easy and mo de ra tely in te re sting su bject. The re is 
a con nec tion bet we en Art te ac hers’ sa tis fac tion with the ir work and the eva-
lu a tion of the le vel of use ful ness, at trac tion and dif fi culty of this su bject. The 
re se arch unam bi gu o usly stres ses the im por tan ce of te ac hers’ ro le and the ir 
com pe ten ces to suc cessfully re a li ze the te ac hing pro cess, en ga ge stu dents’ 
cre a ti ve po ten tial thro ugh in no va ti ve ap pro ac hes, en co u ra ge ini ti a ti ves and 
co o pe ra ti ve re la ti on ships in the te ac hing pro cess, but it al so emp ha si zes the 
ine vi ta ble need for chan ges in this fi eld.

Key words: Art as a su bject, Art te ac her’s com pe ten ces, chan ges fun ction and 
po si tion of Art.

* E-mail: oisidora@gmail.com
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ОД НОС УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКОГ ОБРА ЗО ВА ЊА И ИС ТРА ЖИ ВА ЊА
Би ља на Бо дро шки Спа ри о су*
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Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град

Циљ овог ра да је са гле да ва ње од но са обра зо ва ња и ис тра жи ва ња у два 
раз ли чи та мо де ла уни вер зи тет ског обра зо ва ња: кла сич ном хум бол тов-
ском и тзв. бо лоњ ском мо де лу. Хум бол тов ски мо дел под ра зу ме ва је-
дин ство обра зо ва ња и ис тра жи ва ња на свим ни во и ма уни вер зи тет ског 
обра зо ва ња. Глав на ми си ја уни вер зи те та у окви ру овог мо де ла је обра-
зо ва ње пу тем на уч ног ис тра жи ва ња. Ин сти ту ци о нал на ауто но ми ја, уни-
вер зи тет ска са мо у пра ва и ака дем ска сло бо да је су кључ не прет по став ке 
оства ре ња ове ми си је. Бо лоњ ски про цес до зво ља ва уни вер зи те ти ма да 
„из ја вом о ми си ји” са ми де фи ни шу сво је ци ље ве ко ји мо гу под ра зу ме ва-
ти од у ста ја ње од је дин ства обра зо ва ња и на уч ног ис тра жи ва ња на по је-
ди ним ни во и ма обра зо ва ња (нај че шће је то пр ви ци клус или бе че лор). 
У том сми слу, бо лоњ ски про цес под сти че раз ли чи те ор га ни за ци о не и 
упра вљач ке струк ту ре уни вер зи те та ко је су у функ ци ји иза бра не ми-
си је и стра те шких при о ри те та. Oдустајање од хум бол тов ског прин ци па 
је дин ства обра зо ва ња и ис тра жи ва ња, као ка ме на те мељ ца кла сич ног 
не мач ког уни вер зи те та, до во ди до та квих про ме на ко је се да нас сма-
тра ју нај круп ни јим у исто ри ји раз во ја европ ског ви со ко школ ског обра-
зо ва ња. Уме сто ори јен та ци је за сно ва не на ба зич ним на уч ним ис тра-
жи ва њи ма у свим ди сци пли на ма и на свим ни во и ма уни вер зи тет ског 
обра зо ва ња, бо лоњ ски про цес под сти че кон цепт тзв. цен та ра из вр сно-
сти – уни вер зи тет би ра под руч је у ко јем мо же да ис по љи кон ку рент ску 
моћ. Ода би ром ми си је уни вер зи тет об ли ку је свој иден ти тет би ло као 
ин сти ту ци ја ко ја пре вас ход но обра зу је и об у ча ва за про фе си о нал не и 
струч не ква ли фи ка ци је за по тре бе тр жи шта ра да, или као пре вас ход но 
ис тра жи вач ка ин сти ту ци ја са ја сном ори јен та ци јом на при ме ње на и ко-
мер ци ја ли зо ва на ис тра жи ва ња због при ба вља ња до дат них фи нан сиј-
ских сред ста ва. Кри ти ча ри бо лоњ ског про це са сма тра ју да ду го роч но 
гле да но ова кве про ме не мо гу би ти ри зич не за очу ва ње ин те гри те та и 
не за ви сно сти уни вер зи те та као ака дем ске за јед ни це про фе со ра и сту-
де на та ко ја ис тра жу је, кри тич ки пре и спи ту је и пре но си на уч но зна ње 
као јав но до бро. 

Кључ не ре чи: уни вер зи тет ско обра зо ва ње, на уч но ис тра жи ва ње,  
од нос  уни вер зи тет ког обра зо ва ња и ис тра жи ва ња, хум бол тов ски мо дел  
уни вер зи те та, бо лоњ ски мо дел уни вер зи те та. 

* E-mail: bbodrosk@f.bg.ac.rs 
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THE RE LA TION BET WE EN  
UNI VER SITY EDU CA TION AND RE SE ARCH

Bi lja na Bo dro ški Spa ri o su*
74

Fa culty of Phi lo sophy, Bel gra de

The aim of this pa per is to analyse the re la tion bet we en edu ca tion and re se-
arch in two dif fe rent mo dels of uni ver sity edu ca tion: the clas si cal Hum bold-
tian and the so-cal led Bo log na mo del. The Hum bold tian mo del im pli es unity 
of edu ca tion and re se arch at all le vels of uni ver sity edu ca tion. The main mis-
sion of the uni ver sity wit hin this mo del is edu ca tion thro ugh sci en ti fic re se-
arch. In sti tu ti o nal auto nomy, uni ver sity self-go vern ment and aca de mic fre-
e dom are key as sump ti ons to ac com plish this mis sion. The Bo log na pro cess 
al lows uni ver si ti es to de fi ne the ir own go als thro ugh the “mis sion sta te ment” 
which may imply aban do ning the unity of edu ca tion and sci en ti fic re se arch 
at cer tain le vels of edu ca tion (it is usu ally the first cycle or bac he lor). In this 
sen se, the Bo log na pro cess en co u ra ges a va ri ety of or ga ni sa ti o nal and ma na-
ge ment struc tu res of uni ver si ti es which con tri bu te to the cho sen mis sion and 
stra te gic pri o ri ti es. The aban don ment of the Hum bold tian prin ci ple of unity 
of edu ca tion and re se arch, as the cor ner sto ne of clas si cal Ger man uni ver sity, 
le ads to the chan ges that are now con si de red as ma jor in the hi story of Euro-
pean hig her edu ca tion. In stead the ori en ta tion to ba sic sci en ti fic re se arch in 
all di sci pli nes and at all le vels of uni ver sity edu ca tion, the Bo log na pro cess 
en co u ra ges the con cept of the so-cal led cen tres of ex cel len ce – a uni ver sity 
se lects an area in which it can de mon stra te com pe ti ti ve po wer. By cho o sing 
its mis sion, the uni ver sity sha pes its iden tity eit her as an in sti tu tion which 
pri ma rily edu ca tes and tra ins for pro fes si o nal and vo ca ti o nal qu a li fi ca ti ons 
for the la bo ur mar ket ne eds, or as a pri ma rily re se arch in sti tu tion with a cle-
ar ori en ta tion to ap plied and com mer ci a li sed re se arch in or der to ob tain ad-
di ti o nal fun ding. The Bo log na pro cess cri tics con si der that for the long term 
the se chan ges may be a risk for pre ser ving in te grity and in de pen den ce of the 
uni ver sity as an aca de mic com mu nity of pro fes sors and stu dents which ex-
plo res, cri ti cally exa mi nes and tran sfers sci en ti fic know led ge as a pu blic good.  

Key words: uni ver sity edu ca tion, sci en ti fic re se arch, re la tion bet we en  
uni ver sity edu ca tion and re se arch, the Hum bold tian mo del of uni ver sity, the 
Bo log na uni ver sity mo del. 

* E-m ai l:  bbodrosk@f.bg.ac.rs 
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НО ВО И СТА РО У РА ДУ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКОГ НА СТАВ НИ КА
Зо ран Авра мо вић*

75

Ин сти тут за пе да го шка ис тра жи ва ња, Бе о град

Основ ни про блем ко ји се раз ма тра у ра ду је сте кри за ино ва ци је у ра ду 
уни вер зи тет ског на став ни ка. У са вре ме ним дру штве ним и по ли тич ким 
усло ви ма из гу би ла се из вор на иде ја уни вер зи те та као за јед ни це зна ња 
на став ни ка и сту де на та. Зна че ње пој ма сту ди ра ње је из ме ње но. С јед-
не стра не, на сту пи ла је кри за епи сте мо ло шких прин ци па на у ке ко ја се 
огле да у све ве ћој праг ма ти за ци ји, спе ци ја ли за ци ји, ко мер ци ја ли за ци ји 
и иде о ло ги за ци ји на у ке. С дру ге стра не, про дор про фит не ори јен та ци је 
у обра зо ва ње ути цао је на на став нич ки по зив у сми слу да у пр ви план 
до ла зи ма те ри јал на до бит од про фе си је а не про фе си о нал но са мо у са вр-
ша ва ње. У та квим усло ви ма сла би на пор на став ни ка да уна пре ди и ино-
ви ра свој рад. Tеоријски рад се за сни ва на со ци о ло шким и ди дак тич-
ко-пе да го шким пој мо ви ма за об ја шње ње кри зе ино ва ци је у де лат но сти 
уни вер зи тет ског на став ни ка. Ме тод ис пи ти ва ња је те о риј ско-ана ли-
тич ки. Тврд ње се за сни ва ју на те о риј ско-ло гич кој ар гу мен та ци ји. У за-
кључ ку се ис ти че да се по тен ци јал за ино ва ци ју у ра ду уни вер зи тет ског 
на став ни ка мо же на ћи у кре а тив ном од но су пре ма не ви дљи вом зна њу и 
про ме ни зна че ња пој ма сту ди ра ње. Нео п ход на је ре а фир ма ци ја кла сич-
не иде је уни вер зи те та као за јед ни це на став ни ка и сту ден та ко ја са зна је 
све у куп ну ствар ност. 

Кључ не ре чи: ино ва ци ја, уни вер зи тет ски на став ник, пе да го шки и  
ди дак тич ки рад, под у ча ва ње.

* E-m ai l:  zoran.a@se za mp ro.rs



Ино ва тив ни при сту пи уни вер зи тет ском обра зо ва њу

85

IN NO VA TI VE AND OLD IN THE PROF FE SI O NAL SKILLS  
OF A UNI VER SITY LEC TU RER

Zo ran Avra mo vić*
76

In sti tu te for Еducational Re se arch, Bel gra de

The aut hor analyzes the pe da go gi cal and di dac tic cri sis of in no va ti ve ac ti vity 
of a uni ver sity pro fes sor. From an in no va ti ve po int of vi ew, the fun da men tal 
skills of aca de mics as uni ver sity lec tu rers are be ing con si de red. In the con-
tem po rary so cial and po li ti cal con text, hig her edu ca tion lost its ini tial idea 
of uni ver sity as a com mu nity of pro fes sors and stu dents. The me a ning of the 
con cept of studying is chan ged. First, the re is a cri sis of epi ste mo lo gi cal prin-
ci ple of sci en ce (prag ma tism, pro fi ta ble, spe ci a li za tion, ide o logy). Se cond, 
pro fit ori en ta tion has strong im pact on the uni ver sity vo ca tion. In that sen-
se, in no va ti ve ef fort wit hin uni ver sity pro fes sion, for exam ple, no tion of te-
ac hing, way of as ses sment, re la tion to stu dents, and at ti tu de to wards exam 
li te ra tu re, lost its strength. From the o re ti cal po int of vi ew, the key con cepts 
are from so ci o lo gi cal and pe da gogy sci en ce. Met hod is the o re ti cal analysis of 
new ten dency in the hig her edu ca tion in Ser bia. Ar gu ments are the o re ti cal 
and lo gi cal. In the con clu sion, the aut hor fo cu ses on in no va tion as a cre a ti ve 
re la tion to wards ta cit know led ge, chan ged con cept of study, com ple te de di ca-
tion to sci en ti fic know led ge and re af fir ma tion of the clas sic idea of uni ver sity.  

Key words: in no va tion, uni ver sity lec tu rer, pe da go gi cal and di dac tic work,  
te ac hing.

* E -ma il: zor an. a@seza mpr o.rs
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ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА И СА РАД ЊА У СИ СТЕ МУ  
УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКОГ ОБРА ЗО ВА ЊА:  

ПО ТРЕ БЕ СТУ ДЕ НА ТА И КОМ ПЕ ТЕН ЦИ ЈЕ НА СТАВ НИ КА*
77

Еми на Ко пас-Ву ка ши но вић**
78

Фа кул тет пе да го шких на у ка, Ја го ди на

До са да шња те о риј ска и ем пи риј ска ис тра жи ва ња по твр ђу ју зна чај 
оства ри ва ња са рад ње из ме ђу сту де на та и на став ни ка у си сте му уни-
вер зи тет ског обра зо ва ња. Ква ли тет на са рад ња под ра зу ме ва обо стра ну 
ини ци ја тив ност: (а) на став ни ка ко ји под сти че и усме ра ва; (б) сту де на та 
ко ји су ак тив ни уче сни ци у обра зов ном про це су и ко ји за јед но са на-
став ни ком пла ни ра ју тај про цес. Ква ли тет ових од но са ути че на ква ли-
тет на ста ве и по стиг ну ћа сту де на та. Сту дент ском ева лу а ци јом ква ли те-
та ра да на став ни ка при ку пље ни су по да ци о ком пе тен ци ја ма ко је они 
пре по зна ју и це не код на став ни ка. Ис тра жи ва ње је ура ђе но при ме ном 
де скрип тив не ме то де, ана ли зом ква ли та тив них по да та ка до би је них од 
сту де на та у ога ни зо ва ним фо кус гру па ма. У ди ску си ја ма је уче ство ва ло 
укуп но 65 сту де на та Фа кул те та пе да го шких на у ка Уни вер зи те та у Кра-
гу јев цу, Ја го ди на, ор га ни зо ва них у се дам фо кус гру па. Циљ ис тра жи ва-
ња био је да се утвр ди: (а) ко је ком пе тен ци је сту ден ти нај ви ше це не код 
на став ни ка; (б) ко ли ко оне до при но се раз ви ја њу ини ци ја ти ве и са рад-
ње сту де на та и на став ни ка у обра зов ном про це су. Ре зул та ти ис тра жи-
ва ња по твр ђу ју да сту ден ти це не код на став ни ка: (1) спо соб ност да на 
кре а ти ван и ра зу мљив на чин сту ден ти ма пре зен ту ју на став ни са др жај; 
2) ор га ни за ци ју на став них ак тив но сти у ко ји ма се сту ден ти под сти чу 
на ак тив ност и са мо стал но за кљу чи ва ње; (3) спо соб ност на став ни ка да 
сту ден те за ин те ре су је и ан га жу је на ча со ви ма; (4) спо соб ност на став ни-
ка да омо гу ћи сту ден ту да спо зна сво је мо гућ но сти и по тен ци ја ле. Од-
го во ри сту де на та по твр ђу ју прет по став ку, од ко је се по шло у ис тра жи-
ва њу, да су ини ци ја ти ва и са рад ња сту де на та и на став ни ка пред у слов 
ква ли тет ног уни вер зи тет ског обра зо ва ња.   

Кључ не ре чи: си стем уни вер зи тет ског обра зо ва ња, ини ци ја ти ва,  
са рад ња, ком пе тен ци је на став ни ка, сту ден ти у обра зов ном про це су.

* НАПОМЕНА: . С ао пштење пре дст ав ља рез ул та т  рада н а п ројектима :  Од  подстицања  
и ни цијативе , сарад ње и ства ра ла штва у о бразовању до нових улог а и  и де нтитет а 
 у  друштву  (бр .  179034)  и  Ун апређива ње  к валит ета  и  д ос тупно ст и образовања у пр-
оцеси м а  мо де рниза циј е  Србиј е  (бр.  47008)  чиј у реал и зацију ф ин ан сира Министарство  
пр освет е,  науке и технолошког развоја Републике Србије (2011–2014).

** E-mail:          emina.kopas@pefja.kg.ac.rs
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INI TI A TI VE AND CO O PE RA TION IN THE SYSTEM OF  
UNI VER SITY EDU CA TION:  THE NE EDS OF STU DENTS  

AND THE COM PE TEN CES OF TE AC HERS*
79

Emi na Ko pas-Vu ka ši no vić**
80

Fa culty of Edu ca tion, Ja go di na

The im por tan ce of co o pe ra tion bet we en stu dents and te ac hers, in the system 
of uni ver sity edu ca tion, is con fir med by va ri o us stu di es. The qu a li ta ti ve co o-
pe ra tion in clu des the mu tual ini ti a ti ve: (a) of a te ac her who en co u ra ges and 
gu i des; (b) stu dents who are ac ti ve par ti ci pants in the edu ca ti o nal pro cess, 
and who plan that kind of a pro cess to get her with a te ac her. The qu a lity of 
the se re la ti on ships af fects the qu a lity of the les son and the ac hi e ve ments of 
stu dents. The in for ma tion abo ut te ac hers’ com pe ten ces that stu dents re cog-
ni se and ap pre ci a te was col lec ted from stu dents’ eva lu a tion of the qu a lity of 
te ac hers’ work. The sur vey was car ried out using the de scrip ti ve met hod, the 
analysis of the qu a li ta ti ve da ta col lec ted from stu dents in the or ga ni sed fo cus 
gro ups. In di scus si ons are in vol ved a to tal of 65 stu dents from the Fa culty of 
Pe da gogy, Uni ver sity of Kra gu je vac, Ja go di na, or ga ni zed in to se ven fo cus gro-
ups.The aim of this sur vey was to ascer tain: (a) which te ac hers’ com pe ten ces 
stu dents re cog ni se; (b) how they con tri bu te to the de ve lop ment of ini ti a ti ve 
and co o pe ra tion bet we en stu dents and te ac hers in the edu ca ti o nal pro cess. 
The re sults of the re se arch con firm that stu dents espe ci ally va lue te ac her’s 
(1) abi lity to pre sent a les son to stu dents in a cre a ti ve and un der stan da ble 
way; (2) or ga ni sa tion of edu ca ti o nal ac ti vi ti es in which stu dents are en co u ra-
ged in par ti ci pa tion and in di vi dual re a so ning; (3) abi lity to in te rest stu dents 
and mo ti va te them in the les sons; (4) abi lity to ena ble stu dents to re cog ni se 
the ir po ten ti als. The stu dents’ an swers con firm the as sump tion that was the 
be gin ning of the sur vey, that the ini ti a ti ve and co o pe ra tion bet we en stu dents 
and te ac hers de fi ne a pre con di tion for a qu a lity uni ver sity edu ca tion. 

Key words: the system of uni ver sity edu ca tion, ini ti a ti ve, co o pe ra tion,  
the com pe ten ces of te ac hers, stu dents in the edu ca ti o nal pro cess.

*  NOTE: This pre se n ta tion is  th e  r esult  o f  th e projects „ F ro m encouragi ng  initiative, 
c ooperation a nd  c reativit y  in education to new roles  an d identitie s  in society “ ( No .  179034) 
and  „ Improving  the  q ua lity and  ac cessibilit y of education in m ode rn ization  pro cesses 
in Ser bi a” (No 4700 8) , financiall y  suppo rt ed by the M inistry of Education and Science  
Republic of Serbia (2011-2014).

** E-mail:               emina.kopas@pefja.kg.ac.rs
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ИЗ БОР НА ПОД РУЧ ЈА У ОБРА ЗО ВА ЊУ УЧИ ТЕ ЉА  
КАО МО ГУЋ НОСТ РАЗ ВИ ЈА ЊА ДО ДАТ НИХ КОМ ПЕ ТЕН ЦИ ЈА*

81

Или ја на Чу ту ра**
82 и Ви о ле та Јо ва но вић

Фа кул тет пе да го шких на у ка, Ја го ди на

Пред мет овог ра да је сте раз ви ја ње до дат них ком пе тен ци ја бу ду ћих 
учи те ља у окви ру из бор них под руч ја у уни вер зи тет ској на ста ви. Ува-
жа ва ње ком пе тен ци ја бу ду ћих учи те ља сте че них у пре ду ни вер зи тет-
ском обра зо ва њу, као и њи хо вих ин те ре со ва ња и афи ни те та, мо же се 
оства ри ти пу тем ди сци пли нар не спе ци ја ли за ци је на основ ним сту ди ја-
ма, што до при но си раз во ју њи хо вих до дат них ком пе тен ци ја. Циљ овог 
ис тра жи ва ња био је да се ис пи та ју ин ди ви ду ал не раз ли ке из ме ђу учи-
те ља (и бу ду ћих учи те ља) у по гле ду њи хо вих афи ни те та пре ма од ре ђе-
ним ди сци пли на ма. На сто ја ли смо да до би је мо од го вор на пи та ње да ли 
би ди сци пли нар на спе ци ја ли за ци ја на основ ним сту ди ја ма до при не ла 
раз во ју до дат них ком пе тен ци ја. То ком ис тра жи ва ња ис пи та но је пре ко 
сто учи те ља из Ја го ди не, Кра гу јев ца и Бе о гра да. Ква ли та тив на и кван-
ти та тив на ана ли за од го во ра  до би је них ан ке ти ра њем пра ће на је ана ли-
зом струк ту ре сту диј ских про гра ма у Ср би ји и ино стран ству. Ана ли за 
ре зул та та ука зу је на пред но сти ор га ни за ци је сту диј ских про гра ма за 
обра зо ва ње учи те ља ко ја би ува жи ла ин ди ви ду ал не раз ли ке ме ђу њи-
ма, и као сту ден ти ма и као ак те ри ма у вас пит но-обра зов ном про це су. 
Та ко ђе, ре зул та ти упу ћу ју на за кљу чак да је ве ћи на учи те ља по себ но на-
кло ње на од ре ђе ним школ ским пред ме ти ма, што се огле да у па жљи ви-
јој при пре ми и по све ће ни јој ре а ли за ци ји на ста ве, као и у ан га жо ва њу у 
нео ба ве зним ак тив но сти ма. За ни мљи во је да учи те љи сма тра ју да би 
се ква ли тет основ но школ ске на ста ве по бољ шао из гра ђи ва њем ин сти-
ту ци о нал но ре гу ли са не мо гућ но сти по вре ме не за ме не учи те ља у на ста-
ви по је ди них пред ме та, али и да ис ти чу по тре бу за др жа ва ња кон цеп та 
раз ред не на ста ве.

Кључ не ре чи: обра зо ва ње учи те ља, из бор на под руч ја, ин ди ви ду ал не 
раз ли ке, ком пе тен ци је.  

* НА ПОМЕН А:  И стражива ње  је о бав ље но у ок виру пр ој еката Динамика ст рукт ура 
са времено г с рп ског ј езика ( 178 014) и Дру шт вене к ри з е и  савре ме н а с рпска књи-
жевност и  ку лтура: национални, р егион а лн и,  е вропс ки  и  глоба лн и ок вир (178 018 ) 
чију   реализац иј у  финансир а  Минис та рст во пр ос вете, науке и технолошког разв ој а 
Реп уб лике  Србије (201 1-2014).

** Е -mail: ilijana .cutura@gmail.c om
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ELEC TI VE ARE AS IN EDU CA TION OF CLASS TE AC HERS  
AS THE POS SI BI LITY OF DE VE LO PING  

AD DI TI O NAL COM PE TEN CES*
83

Ili ja na Ču tu ra84

** and Vi o le ta Jo va no vić
Fa culty of Edu ca tion, Ja go di na

The pur po se of the pa per is de ve lo ping the ad di ti o nal com pe ten ces of the 
fu tu re class te ac hers in the area of the elec ti ve su bjects in the uni ver sity te ac-
hing. Al so, we tend to ta ke in to con si de ra tion the in di vi dual dif fe ren ces bet-
we en stu dents in such a com plex area. Tho se dif fe ren ces mostly re fer to the 
le vel of in te rest and com pe ten ces ga i ned in the pre-uni ver sity pe riod which 
brings to the ad di ti o nal com pe ten ces’ de ve lop ment. The re se arch was con-
duc ted with the aim to de ter mi ne whet her the in-ser vi ce class te ac hers and 
fu tu re class te ac hers, ha ve spe cial par ti a lity to wards spe ci fic di sci pli nes and 
whet her it wo uld con tri bu te to de ve lo ping new com pe ten ces if the fa culty co-
uld of fer so me spe ci fic spe ci a li za tion at the BA le vel. Du ring the re se arch, we 
sur veyed over one hun dred class te ac hers from Ja go di na, Kra gu je vac, and Bel-
gra de. The qu a li ta ti ve and qu an ti ta ti ve analysis ba sed on the gi ven re spon ses 
was sup ple men ted by the analysis of the cur ri cu la in Ser bia and abroad. The 
re sults in di ca ted that most class te ac hers pre fer par ti cu lar school su bjects, 
which re flects in bet ter pre pa ra tion and re a li za tion of te ac hing the se su bjects 
as well as in fa cul ta ti ve ac ti vi ti es. The re sults po int out to the advan ta ge of the 
cur ri cu lum or ga ni za tion for class te ac hers that wo uld ta ke in to ac co unt the 
in di vi dual dif fe ren ces bet we en them as stu dents and as well as ac tors in the 
edu ca ti o nal pro cess. The analysis po ints that class te ac hers be li e ve that the 
qu a lity of the ele men tary school te ac hing co uld be im pro ved if in sti tu ti o nal 
re gu la ti ons al lo wed oc ca si o nal re pla ce ments of class te ac hers in su bject te ac-
hing, whi le pre ser ving the con cept of class te ac hing. 

Key words: edu ca ting te ac hers, elec ti ve are as, in di vi dual dif fe ren ces,  
com pe ten ces.  

* NOTE:  This rese ar ch is the  result  of the p ro j ects Dynamic Structure s of Mod ern Serbia n 
Langua ge (No.  1 78 01 4) and Soc ia l Cris is   and Mod er n  Serbian  Literature a nd Cult ur e: Na-
tional, Regiona l,  Eu ropean a nd  Global Framew or k (No. 1780 18 ) financi al ly support ed  by  
t he Min is try  of Education,  S cience and  Technological Development of th e  Repub li c of  Ser-
bia (2011–2014).

** Е-mail: ilijana.cutura@gmail.com



Иновативни приступи образовању

90

ЗА СТУ ПЉЕ НОСТ ПСИ ХО ЛО ШКО-ПЕ ДА ГО ШКО-ДИДАКТИЧКИХ 
СА ДР ЖА ЈА У ИНИ ЦИ ЈАЛ НОМ ОБРА ЗО ВА ЊУ НА СТАВ НИ КА 

КАО ЧИ НИ ЛАЦ ЊИ ХО ВЕ МО ТИ ВА ЦИ ЈЕ ЗА УСА ВР ША ВА ЊЕМ
Ми ли ца Ма ру шић*

85

Ин сти тут за пе да го шка ис тра жи ва ња, Бе о град

По зна то је да се на став ни ци у на шој зе мљи зна чај но раз ли ку ју с об зи ром 
на за сту пље ност са др жа ја из обла сти на у ка о обра зо ва њу то ком сту ди-
ја, због че га је 2009. го ди не уве де на уред ба о оба ве зном ини ци јал ном 
обра зо ва њу из на ве де них обла сти. Циљ ра да је да се утвр ди да ли је под-
руч је обра зо ва ња на став ни ка, опе ра ци о на ли зо ва но кроз за сту пље ност 
пред ме та из обла сти на у ка о обра зо ва њу, чи ни лац њи хо ве мо ти ва ци је за 
уса вр ша ва њем. При ка за ни ре зул та ти пред ста вља ју про дукт се кун дар не 
ана ли зе по да та ка при ку пље них за из ра ду док тор ске ди сер та ци је ауто-
ра. У пи та њу је ем пи риј ско ис тра жи ва ње у ко јем је при ме њен ан кет ни 
ме тод. За при ку пља ње по да та ка ко ри шћен је упит ник за до во ља ва ју ћих 
ме триј ских ка рак те ри сти ка (Кром бах ал фа > 0.70). Узо рак ис тра жи ва ња 
чи ни ло је 118 на став ни ка сред њих шко ла из раз ли чи тих ре ги о на Ср би-
је. Ко ри шће њем Ken dall tau ко е фи ци јен та ко ре ла ци је и t-те ста за не за-
ви сне узор ке утвр ди ли смо сле де ће: не по сто је раз ли ке у по гле ду од но-
са на став ни ка пре ма уса вр ша ва њу, без об зи ра на то да ли су про у ча ва ли 
на у ке о обра зо ва њу кроз на ста ву ви ше пред ме та, или уоп ште ни су има-
ли кон так та са овом ма те ри јом то ком ини ци јал ног обра зо ва ња. Да ље, 
по ка за ло се да је уче ста лост пар ти ци па ци је на став ни ка у уса вр ша ва њу 
зна чај но ве ћа ка да су у пи та њу струч ни са др жа ји не го са др жа ји на у ка о 
обра зо ва њу. Овај ре зул тат не мо же се об ја сни ти при ро дом ини ци јал ног 
обра зо ва ња на став ни ка, од но сно за сту пље но шћу пси хо ло шко-пе да го-
шко-ди дак тич ких пред ме та то ком сту ди ја. До би је ни ре зул та ти мо гу се 
про ту ма чи ти као из о ста нак ефе ка та под руч ја ини ци јал ног обра зо ва ња 
на од нос пре ма да љем уса вр ша ва њу. С об зи ром на то да мо ти ва ци ја за 
кон ти ну и ра ним уса вр ша ва њем пред ста вља је дан од пред у сло ва уна-
пре ђи ва ња ра да на став ни ка, али и да је по ка за тељ ста ту са њи хо вог про-
фе си о нал ног раз во ја, по ме ну ти на ла зи за слу жу ју да ље ис тра жи ва ње.

Кључ не ре чи: ини ци јал но обра зо ва ње на став ни ка, са др жа ји на у ка о 
обра зо ва њу, кон ти ну и ра но уса вр ша ва ње. 

* E-mail: millica13@yahoo.com
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PAR TI CI PA TION OF PSYCHO LO GI CAL-PE DA GO GI CAL-DI DAC TIC 
CON TENTS IN INI TIAL TE AC HERS’ EDU CA TION AS A FAC TOR  

OF THE IR MO TI VA TION FOR CON TI NO US  
PRO FES SI O NAL DE VE LOP MENT 

Mi li ca Ma ru šić*
86

In sti tu te for Edu ca ti o nal Re se arch, Bel gra de

It is known that the re are sig ni fi cant dif fe ren ces among te ac hers in Ser bia 
with re gards to pre sen ce of the con tents from edu ca ti o nal sci en ces du ring 
the ir stu di es, which we re the re a son for the pas sing of a Dec ree on com pul-
sory ini tial edu ca tion in sta ted are as in 2009. The aim of this pa per is to de ter-
mi ne whet her the su bject of te ac hers’ edu ca tion, ope ra ti o na li zed thro ugh the 
par ti ci pa tion of su bjects from the area of edu ca ti o nal sci en ces, is the fac tor of 
the ir mo ti va tion for te ac hers’ in-ser vi ce tra i ning. The pre sen ted da ta re pre-
sent the pro duct of se con dary analysis of da ta used for the PhD the sis of the 
aut hor. It is in the form of an em pi ri cal re se arch ba sed on a sur vey met hod. 
A qu e sti on na i re of sa tis fac tory me tric cha rac te ri stics (Cron bach Al fa> 0.70) 
was used to gat her the da ta. The re se arch sam ple con si sted of 118 high school 
te ac hers from dif fe rent re gi ons in Ser bia. By using the Ken dall tau co ef fi ci ent 
of cor re la tion and t-test analysis for in de pen dent sam ples, we de ter mi ned the 
fol lo wing: no (sig ni fi cant) dif fe ren ces we re fo und with re gards to the re la tion 
of te ac hers to wards the te ac hers’ in-ser vi ce tra i ning, re gar dless of whet her 
they pre vi o usly stu died edu ca ti o nal sci en ces or had no con tact at all with the-
se su bjects du ring the ir ini tial edu ca tion. Furt her mo re, it was shown that the 
par ti ci pa tion fre qu ency of te ac hers in te ac hers’ in-ser vi ce tra i ning is much 
hig her when it co mes to the con tent of the ir spe ci fic are as of ex per ti se rat her 
than the con tent of edu ca ti o nal sci en ces. The se re sults can not be ex pla i ned 
by the na tu re of ini tial te ac hers’ edu ca tion, i.e. by re pre sen ta tion of psycho-
lo gi cal-pe da go gi cal-di dac tic su bjects du ring stu di es. The re sults can be in ter-
pre ted as the lack of the ef fect of ini tial edu ca tion on the at ti tu de to wards 
the furt her te ac hers’ in-ser vi ce tra i ning. Con si de ring that the mo ti va tion for 
con ti nu o us te ac hers’ in-ser vi ce tra i ning re pre sents one of the pre con di ti ons 
for the im pro ve ment of te ac hers’ work and that it is al so a sta tus in di ca tor of 
the ir pro fes si o nal de ve lop ment, the se re sults re qu i re furt her re se arch. 

Key words: ini tial te ac hers’ edu ca tion, con tent of edu ca ti o nal sci en ces,  
con ti nu o us te ac hers’ in-ser vi ce tra i ning.

* E-mail: millica13@yahoo.com
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СА ВРЕ МЕ НА ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА: ИЗА ЗО ВИ ЗА ВИ СО КО ОБРА ЗО ВА ЊЕ
Кри стин ка Ове сни*

87 и Ше фи ка Али ба бић
Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град

У ра ду су из ло же ни на ла зи ис тра жи ва ња о про бле му ути ца ја са вре ме не 
тех но ло ги је, као ре ле вант ног еле мен та са мо о бра зов не ком пе тен ци је сту-
де на та ви со ко школ ских ин сти ту ци ја, на про ме не у уче њу. Ис тра жи ва ње 
је ин спи ри са но: ан дра го шки ре ле вант ним те о риј ско-ем пи риј ским на ла-
зи ма о зна ча ју са мо о бра зо ва ња за ре а ли за ци ју кон це па та дру штва уче ња, 
до жи вот ног уче ња и обра зо ва ња, као и о зна ча ју и ути ца ју са вре ме не тех-
но ло ги је на раз вој са мо о бра зов не ком пе тен ци је; на ла зи ма ис тра жи ва ња 
ко ја су по ка за ла да сту ден ти ви со ко школ ских ин сти ту ци ја ни су до вољ но 
при пре мље ни за са мо о бра зов не ак тив но сти. По ред то га, ис тра жи ва ње је 
ин спи ри са но и јед ним од кључ них еле ме на та стра те ги је раз во ја си сте-
ма ви со ко школ ског обра зо ва ња у Ре пу бли ци Ср би ји – сна жном ори јен та-
ци јом ка по ве ћа њу не за ви сно сти и са мо стал но сти у уче њу. Основ ни циљ 
ис тра жи ва ња био је ис пи та ти и утвр ди ти за сту пље ност ко ри шће ња са-
вре ме не тех но ло ги је, ко ја је у функ ци ји раз ви ја ња са мо о бра зов не ком-
пе тент но сти, и по ве за ност за сту пље но сти ко ри шће ња са вре ме не тех но-
ло ги је са ин ди ка то ри ма са мо о бра зов не и ме диј ске ком пе тент но сти код 
сту де на та ви со ко школ ских ин сти ту ци ја у Ср би ји. У ем пи риј ском де лу 
ис тра жи ва ња упо тре бљен је кван ти та тив ни, не ек спе ри мен тал ни, де-
скрип тив ни ис тра жи вач ки ме тод. За при ку пља ње по да та ка ко ри шће ни 
су ин стру мен ти са ста вље ни од упит ни ка и мо ди фи ко ва них пе то сте пе них 
ска ла Ли кер то вог ти па ко ји су ди стри бу и ра ни елек трон ским пу тем.  Ис-
тра жи ва ње је ре а ли зо ва но 2013. го ди не, а узо рак је чи ни ло 668 сту де на та 
ви со ко школ ских ин сти ту ци ја у Ср би ји. Сту ден ти раз ли чи тих фа кул те та, 
го ди на сту ди ја и раз ли чи тог ака дем ског по стиг ну ћа про це њи ва ли су ва-
жност, уче ста лост и раз ви је ност ве шти на ко ри шће ња са вре ме не тех но-
ло ги је, еле мен те ко ри шће ња са вре ме не тех но ло ги је ре ле вант не за раз-
вој са мо о бра зов не ком пе тент но сти, став пре ма до жи вот ном уче њу и став 
пре ма са мо о бра зо ва њу као стра те ги ји до жи вот ног уче ња и обра зо ва ња. 
Ана ли за ем пи риј ских на ла за ука зу је на за кључ ке ко ји мо гу има ти им-
пли ка ци је на ис тра жи вач ке ори јен та ци је у обла сти до жи вот ног уче ња и 
обра зо ва ња, и ко ји су ге ри шу мо гућ но сти раз ви ја ња са мо о бра зов не ком-
пе тент но сти за ко ри шће ње са вре ме не тех но ло ги је као јед ног од еле ме-
на та ино ва ци је на став не прак се ви со ко школ ских ин сти ту ци ја. 

Кључ не ре чи: са вре ме на тех но ло ги ја, ви со ко школ ска на ста ва, са мообразовна 
ком пе тент ност, до жи вот но уче ње и обра зо ва ње, дру штво уче ња.

* E-mail: kovesni@gmail.com
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IN FOR MA TION AND COM MU NI CA TION TEC HNO LOGY:  
CHAL LEN GES FOR HIG HER EDU CA TION

Kri stin ka Ove sni*
88 and Še fi ka Ali ba bić

Fa culty of Phi lo sophy, Bel gra de

This pa per ex plo res the re se arch fin dings of the ef fects of the in for ma tion 
and com mu ni ca tion tec hno logy (IT) as a re le vant ele ment of self-edu ca ti o-
nal com pe ten ce of uni ver sity stu dents, and on in no va tion in the ir le ar ning. 
The re se arch was in spi red by an dra go gi cally re le vant in flu en ces of mul ti ple 
the o re ti cal and em pi ri cal fin dings: the im por tan ce of self-edu ca tion for re-
a li za tion of the con cepts of li fe long le ar ning and know led ge so ci ety; ef fects 
and im por tan ce of IT on the de ve lop ment of self-edu ca ti o nal com pe ten ce; the 
re sults of the pre vi o us stu di es which sho wed that uni ver sity stu dents (con-
si de red as the main pil lars of know led ge so ci ety) are not well pre pa red for 
self-le ar ning ac ti vi ti es; and by the cle ar of fi cial ori en ta tion to wards hig her 
edu ca tion aimed at the de ve lop ment of auto nomy and in de pen den ce in le ar-
ning as one of the key ele ments of the stra tegy of de ve lop ment of the system 
of hig her edu ca tion in the Re pu blic of Ser bia. The main pur po se of re se arch 
was to ex plo re and to de scri be re la ti on ships bet we en IT usa ge as a re le vant 
ele ment of self-edu ca ti o nal com pe ten ce and the va ri ety of in di ca tors of self-
edu ca ti o nal and me dia com pe ten ce of uni ver sity stu dents in Ser bia. In the 
em pi ri cal aspect of re se arch we ap plied a qu an ti ta ti ve, non-ex pe ri men tal, 
de scrip ti ve re se arch met hod. Ac cor dingly, the ba sic tec hni qu es for gat he ring 
da ta we re qu e sti o ning and sca ling by the in stru ment de sig ned as an on li ne 
ad mi ni ste red sur vey com pri sed of a qu e sti on na i re and mo di fied fi ve-po int 
Li kert-type sca les. The em pi ri cal da ta was col lec ted from a ran dom sam ple 
of 668 re spon dents – uni ver sity stu dents from Ser bia. The stu dents of dif-
fe rent fa cul ti es, study years, and aca de mic ac hi e ve ment re spon ded by eva-
lu a ting: im por tan ce, fre qu ency and de ve lop ment of the ir com pe ten ce for IT 
usa ge re le vant for the de ve lop ment of self-edu ca ti o nal com pe ten ce, the ir at-
ti tu des to wards li fe long le ar ning and to wards the self-edu ca tion as a stra tegy 
of li fe long le ar ning and edu ca tion. Ba sed on the qu an ti ta ti ve analysis of the 
fin dings, we ga i ned in sight in to the da ta which imply mo di fi ca ti ons in furt-
her re se arch ori en ta ti ons in the fi eld of li fe long le ar ning and edu ca tion and 
sug gest in no va ti ons in hig her edu ca tion po in ted to ward the de ve lop ment of 
uni ver sity stu dent’s self-edu ca ti o nal com pe ten ce for IT usa ge.

Key words: in for ma tion and com mu ni ca tion tec hno logy (IT), hig her  
edu ca tion, self-edu ca ti o nal com pe ten ce, li fe long edu ca tion and le ar ning,  
le ar ning so ci ety.
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ON-LI NE УЧЕ ЊЕ У ВИ СО КОМ ОБРА ЗО ВА ЊУ
Хај да на Гло ма зић*

89

Ака де ми ја за ди пло ма ти ју и без бед ност, Бе о град

Циљ ра да је сте да се ис пи та пер цеп ци ја сту де на та о зна ча ју on-li ne уче-
ња у на ста ви ви со ког обра зо ва ња. Пре ци зни је, на ме ра је да се пру жи 
од го вор на пи та ње на ко ји на чин on-li ne уче ње до при но си по бољ ша њу 
ква ли те та на ста ве у ви со ком обра зо ва њу, као и раз во ју кре а тив но сти 
сту де на та. По ла зи мо од од ре ђе ња on-li ne уче ња пре ма ко ме оно пред-
ста вља си стем у ко ме се уче ње од ви ја елек трон ским пу тем и у ко ме су 
ре сур си уче ња до ступ ни пу тем ин тер не та. Ис тра жи ва њем је об у хва ће-
но 56 сту де на та Бе о град ског уни вер зи те та и Уни вер зи те та умет но сти 
у Бе о гра ду. По да ци су при ку пље ни по мо ћу шест фо кус гру па, а за ор га-
ни зо ва ње и ана ли зу по да та ка ко ри шћен је по сту пак отво ре ног ко ди ра-
ња. Ре зул та ти по ка зу ју да се сту дент ска пер цеп ци ја до при но са on-li ne 
уче ња ви со ко школ ској на ста ви огле да у сле де ћем: мо гућ но сти ге не ри-
са ња но вих иде ја, ко ри шће ње ви ше из во ра зна ња и при ла го ђа ва ње ин-
ди ви ду ал ним по тре ба ма и раз ли чи тим сти ло ви ма уче ња. Ис пи та ни ци 
про це њу ју да упо тре ба мул ти ме ди јал них са др жа ја у на ста ви, мо гућ ност 
уче ство ва ња у њи хо вом кре и ра њу, раз ме на ми шље ња и ста во ва у ди-
ску си о ним гру па ма и фо ру ми ма под сти че раз ви ја ње кре а тив но сти и до-
при но си ме ђу соб ној са рад њи, ка ко на ре ла ци ји уче ник–уче ник та ко и на 
ре ла ци ји на став ник–уче ник, што уче ње чи ни ко о пе ра тив ним и функ ци-
о нал ним. Та ко ђе, сма тра ју да on-li ne уче ње мо же да до при не се пре ва зи-
ла же њу пре пре ка ка рак те ри стич них за тра ди ци о нал ну на ста ву као што 
су вре ме и ме сто уче ња. За па жа се да упо тре ба on-li ne уче ња у ви со ком 
обра зо ва њу ни је ујед на че на и да ва ри ра у за ви сно сти од на уч ног/умет-
нич ког под руч ја. Сту ден ти про це њу ју да по сто ји ве ли ка не у јед на че ност 
у по гле ду мо ти ви са но сти и об у че но сти на став ни ка у ру ко ва њу но вим 
тех но ло ги ја ма, што на во де као раз лог не до вољ не за сту пље но сти on-li ne 
уче ња у на ста ви ви со ког обра зо ва ња.  

Кључ не ре чи: on-li ne уче ње, е-уче ње, ак тив но уче ње, уни вер зи тет ска 
наста ва.

* E-mail: hajdana.ng@gmail.com
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ON-LI NE LE AR NING IN HIG HER EDU CA TION
Haj da na Glo ma zić*

90

Aca demy of Di plo macy and Se cu rity, Bel gra de

The aim of this study was to exa mi ne the per cep tion of stu dents abo ut the 
im por tan ce of on li ne le ar ning in hig her edu ca tion te ac hing. Spe ci fi cally, the 
in ten tion is to pro vi de an an swer to the qu e sti on of how do es on li ne le ar ning 
con tri bu te to im pro ving the qu a lity of te ac hing in hig her edu ca tion, and the 
de ve lop ment of cre a ti vity of stu dents. Star ting po int is the de fi ni tion of on li ne 
le ar ning, ac cor ding to which it pre sents a system in which le ar ning hap pens 
elec tro ni cally and in which le ar ning re so ur ces are ava i la ble over the In ter-
net. The study in vol ved 56 stu dents of Bel gra de Uni ver sity and the Uni ver-
sity of Arts in Bel gra de. Da ta we re col lec ted du ring the im ple men ta tion of the 
six fo cus gro ups, and for or ga ni zing and analyzing the da ta the pro ce du re of 
open co ding was used. The re sults sho wed that stu dent per cep tion of the con-
tri bu tion of on li ne le ar ning to hig her edu ca tion is re flec ted in the fol lo wing: 
abi lity to ge ne ra te new ide as, using mul ti ple so ur ces of know led ge and adap-
ting to in di vi dual ne eds and dif fe rent le ar ning styles. Re spon dents esti ma te 
that the use of mul ti me dia in te ac hing, the op por tu nity to par ti ci pa te in the ir 
cre a tion, ex chan ge of opi ni ons and vi ews in di scus sion gro ups and fo rums, 
en co u ra ges the de ve lop ment of cre a ti vity and con tri bu tes to mu tual co o pe-
ra tion, both bet we en stu dent-stu dent and bet we en te ac her-stu dent re la tion, 
which ma kes le ar ning co o pe ra ti ve and fun cti o nal. They al so be li e ve that on-
li ne le ar ning can con tri bu te to over co ming the ob stac les cha rac te ri stic of the 
tra di ti o nal clas sro om such as the ti me and pla ce of le ar ning. It can be seen 
that the use of on li ne le ar ning in hig her edu ca tion is not ba lan ced and va ri es 
de pen ding on the sci en ti fic/ar ti stic are as. Stu dents esti ma te that the re is a 
gre at ine qu a lity in terms of mo ti va tion and le vel of te ac hers’ skills in han dling 
new tec hno lo gi es, which they men tion as the re a son of un der re pre sen ta tion 
of on li ne le ar ning in hig her edu ca tion te ac hing.

Key words: on-li ne le ar ning, e-le ar ning, ac ti ve le ar ning, uni ver sity te ac hing.
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ВИ ДЕО ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈЕ, ИН ТЕР НЕТ И ФИЛМ У УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКОЈ 
НА СТА ВИ ПРЕД МЕ ТА ПСИ ХО ЛО ГИ ЈА МУ ЗИЧ КЕ ДА РО ВИ ТО СТИ

Блан ка Бо гу но вић*
91 и Ти ја на Ми ро вић

Фа кул тет му зич ке умет но сти, Бе о град

Рад пре зен ту је ино ва тив ни при ступ у на ста ви пред ме та Пси хо ло ги ја 
му зич ке да ро ви то сти ко ја се ре а ли зу је у окви ру ма стер сту ди ја, на Фа-
кул те ту му зич ке умет но сти у Бе о гра ду. Је дан од ци ље ва пред ме та је сте 
раз у ме ва ње усло ва и чи ни ла ца раз во ја, као и под ба ци ва ња му зич ки да-
ро ви тог по је дин ца и це ло жи вот ног сти ца ња ком пе тен ци ја за из во ђе ње 
и ства ра ње му зи ке. Ис хо ди пред ме та не огле да ју се са мо у сти ца њу зна-
ња о да ро ви то сти, већ и у ње го вој при ме ни у скло пу лич ног умет нич ког 
и из во ђач ког раз во ја, као и у при ме ни у обра зо ва њу му зич ки да ро ви тих 
у окви ру бу ду ћег про фе си о нал ног ан га жма на сту де на та. У на ме ри да се 
уна пре ди обра зов ни про цес и под стак не ак ти ви стич ки став сту де на та, 
као и да се уна пре ди ин тер ак ци ја на ча су, ини ци ја ти ва, ра до зна лост и 
кри тич ко ми шље ње, осми шљен је ино ва тив ни ме тод на ста ве ко ји ком-
би ну је вер бал не ме то де (пре да ва ње и ди ску си ја), ко ри шће ње пре зен та-
ци ја, ин тер не та и фил мо ва, као и ме то де уче ња пу тем от кри ћа. На став ни 
ма те ри јал пред ста вља ју ПП пре зен та ци је, уз укљу чи ва ње сни ма ка го во-
ра по зна тих пси хо ло га и му зи ча ра на од ре ђе не те ме (ТED Talks), ви део 
при ка зи да ро ви те де це са ин тер не та (YouTu be) и би о граф ски и до ку-
мен тар ни фил мо ви о ре но ми ра ним умет ни ци ма и на уч ни ци ма ко ји по-
кри ва ју кључ не фа зе њи хо вог жи во та и ства ра ла штва. Ода бра ни де ло ви 
фил мо ва при ка зу ју се на ча су, а њи хов са др жај је ди рект но по ве зан са 
оче ки ва ним ис хо ди ма на став не је ди ни це. То ком фил ма на став ник усме-
ра ва па жњу на кључ не мо мен те до га ђа ња, не вер бал ну и вер бал ну ко му-
ни ка ци ју, ука зу је на по ве за ност са те мом на став ног ча са. Сту ден ти има ју 
за да так да на пи шу од го во ре на пи та ња ко ја се од но се на пси хо ло шки и 
про фе си о нал но ре ле вант не сег мен те фил ма о че му се на сле де ћем ча су 
ди ску ту је у гру пи. Ре дов на ева лу а ци ја на ста ве на кра ју се ме стра ко ја се 
спро во ди за да ва њем упит ни ка, ука зу је да сту ден ти ви со ко вред ну ју ова-
кав при ступ на став ним те ма ма. Сма тра мо да ова кав при ступ „из о штра-
ва” фо кус пре да ва ња, „при бли жа ва” те ме лич ном, не по сред ном ис ку ству, 
обез бе ђу је ви ши сте пен емо ци о нал не и ког ни тив не укљу че но сти, ем па-
ти је, раз ви ја ме та ког ни тив но и ме та фо рич но ми шље ње, оства ру је бо љи 
тран сфер на му зич ку прак су. Раз ви ја се до дат но ин те ре со ва ње и мо ти ва-
ци ја за про ду бље ну ана ли зу и раз у ме ва ње про бле ма ти ке.  

Кључ не ре чи: уни вер зи тет ска на ста ва, пред мет Пси хо ло ги ја му зич ке 
даро ви то сти, филм, ин тер нет, ви део пре зен та ци је.

* E-mail: bbogunovic@rcub.bg.ac.rs
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VI DEO PRE SEN TA TI ONS, IN TER NET AND FILM AT UNI VER SITY  
TE AC HING OF PSYCHO LOGY OF MU SIC GIF TED NESS CO UR SE

Blan ka Bo gu no vić*
92 and Ti ja na Mi ro vić

Fa culty of Mu sic, Bel gra de

This work pre sents in no va ti ve ap pro ach to the Psycho logy of mu si cal gif ted-
ness co ur se, which ta kes pla ce in the fra me work of ma ster study le vel, at the 
Fa culty of Mu sic, Uni ver sity of Arts in Bel gra de. One of the aims of the co ur se 
is to un der stand con di ti ons and fac tors of de ve lop ment, as well as un de rac-
hi e ve ment of mu si cally gif ted and ac qu i ring com pe ten ci es in per for ming and 
com po sing mu sic du ring the li fe long le ar ning pro cess. The prac ti cal out co-
mes of the su bject con sist in know led ge ap pli ca tion in the con text of per so nal 
ar ti stic and mu sic per for man ce de ve lop ment, as well as in ap pli ca tion in edu-
ca tion of mu si cally gif ted in the fu tu re pro fes si o nal en ga ge ment of stu dents. 
With an in ten tion to im pro ve edu ca ti o nal pro cess and to esta blish ac ti vist 
at ti tu de of stu dents, en han ce in ter ac tion, sti mu la te ini ti a ti ve, and sti mu la te 
cu ri o sity and cri ti cal thin king, in no va ti ve te ac hing met hod has been esta blis-
hed, which com bi nes ver bal met hods (lec tu re and di scus sion), pre sen ta ti ons, 
in ter net, films and le ar ning thro ugh di sco very. Te ac hing ma te ri als are con si-
sted of PP pre sen ta tion, with vi deo clips of spe ec hes of well-known psycho-
lo gists and mu si ci ans on cer tain, se lec ted su bjects (TED talks), then in ter net 
vi deo clips of gif ted chil dren (YouTu be) and films, bi o grap hi cal and do cu men-
tary, abo ut out stan ding ar tists and sci en tists, which co ver key pha ses of the ir 
li fe and cre a tion. Sho wing films ex cerpts is in te gra ted in the les son and is 
di rectly lin ked to ex pec ted out co mes of a te ac hing the me. Du ring watching 
te ac her draws at ten tion to the key hap pe nings, non ver bal and ver bal com mu-
ni ca tion, po in ting out the re la ted ness with the su bject. Stu dents ha ve a task 
to wri te down an swers to be fo re gi ven qu e sti ons, re la ted to psycho lo gi cally 
and pro fes si o nally re le vant film seg ments, which are di scus sed la ter on in the 
next class. Re gu lar te ac hing eva lu a tion con veyed at the end of the se me ster by 
qu e sti on na i re, po ints out that stu dents as ses this kind of ap pro ach as highly 
po si ti ve. We are of the opi nion that this kind of ap pro ach “shar pens” the fo cus 
of te ac hing, brings the su bject clo ser to the im me di a te, per so nal ex pe ri en ce, 
pre ser ves hig her de gree of emo ti o nal and cog ni ti ve in vol ve ment, em pathy, 
de ve lops me ta cog ni ti ve and me tap ho ri cal thin king, and re a li zes bet ter tran-
sfer to mu si cal prac ti ce. It de ve lops ad di ti o nal in te rest and mo ti va tion for de-
e per analysis and un der stan ding of the su bject.

Key words: uni ver sity te ac hing, Psycho logy of mu sic gif ted ness, film, in ter net, 
vi deo pre sen ta ti ons. 

* E-mail: bbogunovic@rcub.bg.ac.rs
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ПРО МЕ НЕ СА ДР ЖА ЈА И ПРИ СТУ ПА У  
ПЕ ДА ГО ШКО-МЕ ТО ДИЧ КОЈ ПРИ ПРЕ МИ СТУ ДЕ НА ТА  

ФА КУЛ ТЕ ТА ЛИ КОВ НИХ УМЕТ НО СТИ
Алек сан дра Јок си мо вић*

93

Фа кул тет ли ков них умет но сти, Бе о град

У ра ду се пред ста вља ју ре зул та ти ис тра жи ва ња чи ји је циљ да се са гле да 
ста ње у до са да шњој пе да го шко-ме то дич кој при пре ми сту де на та Фа кул-
те та ли ков них умет но сти у Бе о гра ду, и да се раз ви је но ви мо дел пе да го-
шко-ме то дич ке при пре ме. У ис тра жи ва њу је при ме ње на де скрип тив но-
ана ли тич ка ме то да. Ко ри шћен је ева лу а ци о ни упит ник ко ји је са др жао 
пи та ња отво ре ног и за тво ре ног ти па. Узо рак је чи ни ло 350 сту де на та. 
Сни ма ње ста ња под ра зу ме ва ло је и ана ли зу са др жа ја по сто је ћих на-
став них про гра ма пе да го ги је и ме то ди ке, про гра ма на став ног пред ме-
та Ли ков на кул ту ра, као и зва нич них за кон ских до ку ме на та о ви со ком 
обра зо ва њу и Пра вил ни ка о струч ним ква ли фи ка ци ја ма. Ре зул та ти ис-
тра жи ва ња ука зу ју на то да до са да шња пе да го шко-ме то дич ка при пре-
ма сту де на та ни је у скла ду са по тре ба ма ли ков не еду ка ци је у да на шњем 
дру штву, про ме на ма у ви со ком обра зо ва њу и Бо лоњ ском де кла ра ци јом, 
из ме ње ним зах те ви ма у по гле ду ини ци јал ног обра зо ва ња на став ни ка, 
као и са зах те ви ма са вре ме ног дру штва и тр жи шта ра да. Но ви мо дел пе-
да го шко-ме то дич ке при пре ме сту де на та под ра зу ме ва све о бу хват ни ју 
при пре му сту де на та, не са мо за по сао на став ни ка у шко ла ма, већ за да-
ле ко ши ри ди ја па зон по сло ва. На пра вље не су из ме не у са др жа ји ма под-
у ча ва ња ко ји су ускла ђе ни са пер ци пи ра ним по тре ба ма дру штва и оче-
ки ва њи ма сту де на та. Ста вљен је на гла сак на при ме ну ин тер ак тив них 
ме то да и ин ди ви ду а ли зо ва ног при сту па у ра ду са сту ден ти ма. По себ на 
па жња по све ће на је прак си ко ја се у окви ру но вог мо де ла пе да го шко-
ме то дич ке при пре ме од ви ја, не са мо у шко ла ма, већ и у дру гим ин сти-
ту ци ја ма обра зо ва ња и кул ту ре. Као део на ста ве, због са мо е ва лу а ци је и 
при ка зи ва ња јав но сти ра да сту де на та и на став ни ка ФЛУ, ор га ни зу ју се 
и еду ка тив не, ме то дич ке из ло жбе на ко ји ма се пред ста вља ју ода бра ни 
ра до ви на ста ли у окви ру оба ве зне прак се сту де на та, а ко ји су ре зул тат 
њи хо вих те о риј ских и прак тич них зна ња. 

Kључне ре чи: ли ков на кул ту ра, ли ков ни пе да го зи, пе да го шко-ме тодичка 
при пре ма сту де на та.

* E-mail: alexandra.joximovic@gmail.com
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CHAN GES IN CON TENT AND AP PRO AC HES TO PE DA GO GI CAL 
AND MET HO DO LO GI CAL PRE PA RA TI ONS  

OF STU DENTS OF THE FA CULTY OF FI NE ARTS
Alek san dra Jok si mo vić*

94

Fa culty of Fi ne Arts, Bel gra de

This pa per pre sents the re sults of a study aimed at re vi e wing the cur rent si tu-
a tion con cer ning the pe da go gi cal and met ho do lo gi cal pre pa ra tion of stu dents 
of the Fa culty of Fi ne Arts, as well as de ve lo ping a new mo del of pe da go gi cal 
and met ho do lo gi cal pre pa ra tion. The study is ba sed on the de scrip ti ve and 
analyti cal met hod. It con ta ins an eva lu a tion qu e sti on na i re with open and clo-
sed qu e sti ons, fil led out by 350 stu dents. Si tu a tion analysis in clu des the anal-
ysis of the exi sting pe da gogy and met ho do logy cur ri cu la, fi ne arts cur ri cu lum 
in pri mary edu ca tion, as well as of hig her edu ca tion of fi cial le gal do cu ments 
and the Ru les on Pro fes si o nal Qu a li fi ca ti ons. The re sults of the study in di ca te 
that the past pe da go gi cal and met ho do lo gi cal pre pa ra tion of stu dents is not 
in com pli an ce with the ne eds of art edu ca tion in to day’s so ci ety, edu ca ti o nal 
re forms and the Bo log na Dec la ra tion, the chan ged re qu i re ments con cer ning 
te ac hers’ ini tial edu ca tion and the re qu i re ments of mo dern so ci ety and the la-
bo ur mar ket. The new mo del of pe da go gi cal and met ho do lo gi cal pre pa ra tion 
of stu dents me ans a mo re com pre hen si ve pre pa ra tion of stu dents, not only 
for the job of a school te ac her, but al so for a far wi der spec tre of jobs. Te ac-
hing con tents ha ve been chan ged in ac cor dan ce with the per ce i ved so cial ne-
eds and stu dents’ ex pec ta ti ons. Emp ha sis is put on im ple men ting in ter ac ti ve 
te ac hing and dif fe ren ti a ted in struc tion in wor king with stu dents. Spe cial at-
ten tion is de vo ted to prac ti cal tra i ning, im ple men ted in the fra me work of the 
new mo del of pe da go gi cal and met ho do lo gi cal pre pa ra tion not only in scho-
ols, but al so in ot her edu ca ti o nal and cul tu ral in sti tu ti ons. In or der to ena ble 
self-eva lu a tion and to pre sent the work of both stu dents and te ac hers of the 
Fa culty of Fi ne Arts to the pu blic, edu ca ti o nal met ho do lo gi cal ex hi bi ti ons are 
or ga ni sed as part of the te ac hing pro cess, pre sen ting se lec ted works ari sing 
from stu dents’ man da tory prac ti cal tra i ning, and re flec ting the ir the o re ti cal 
and prac ti cal know led ge. 

Key words: fi ne arts, art te ac hers, pe da go gi cal and met ho do lo gi cal pre paration 
of stu dents.
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УСМЕ НЕ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈЕ СТУ ДЕ НА ТА  
КАО ЈЕ ДАН ОД ОБ ЛИ КА ЕВА ЛУ А ЦИ ЈЕ У НА СТА ВИ  
ЈЕ ЗИ КА СТРУ КЕ НА УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКОМ НИ ВОУ

Да ни је ла Ђо ро вић*
95

Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град

У по след њих де се так го ди на у Ср би ји се у окви ру ку ри ку лу ма стра ног 
је зи ка стру ке на не фи ло ло шким фа кул те ти ма све че шће као јед на од 
по жељ них ака дем ских ве шти на по ја вљу је и усме на пре зен та ци ја. Шта-
ви ше, ни је ре дак слу чај да се овај об лик сту дент ског са мо стал ног ра да 
вред ну је као јед на од оба ве зних пре дисп ти них ак тив но сти ко ју сту дент 
мо ра да ис пу ни ка ко би при сту пио за вр шном ис пи ту. Иако је реч о из-
у зет но ко ри сној ве шти ни за сту ден те дру штве но-ху ма ни стич ког про-
фи ла, овај за да так мо же би ти ве о ма зах те ван за сту ден те ко ји стра ним 
је зи ком вла да ју на ни воу од А2 до Б2 За јед нич ког европ ског окви ра за 
жи ве је зи ке. У овом ра ду реч је о усме ним пре зен та ци ја ма сту де на та 
дру ге го ди не Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду ко ји уче ита ли јан ски 
као стра ни је зик стру ке у окви ру дру штве но-ху ма ни стич ких сту ди ја. 
Ита ли јан ски је зик је њи хов оба ве зни пред мет то ком пр ве две го ди не 
сту ди ја, а јед на од пред ис пит них оба ве за је сте и усме на пре зен та ци ја 
у тра ја њу од 10 до 15 ми ну та ко ју тре ба са ми да при пре ме и из ве ду, а 
те ма је ве за на за на уч ну ди сци пли ну ко ју из у ча ва ју у окви ру основ них 
сту ди ја. Циљ на шег ис тра жи ва ња је сте да се осве тле не ке спе ци фич но-
сти ве за не за при пре му и из во ђе ње усме них пре зен та ци ја сту де на та у 
да том кон тек сту, као и да се ука же на не ке про бле ме са ко ји ма се на став-
ник мо же су сре сти то ком ева лу а ци је пре зен та ци ја. Као ме тод ис тра жи-
ва ња ко ри шће на је оп сер ва ци ја на став ни ка оба вље на то ком при пре ме 
и из во ђе ња 35 пре зен та ци ја сту де на та Фи ло зоф ског фа кул те та на кра ју 
че твр тог се ме стра уче ња ита ли јан ског је зи ка. Ре зул та ти ис тра жи ва ња 
по ка зу ју да је ве ћи на сту де на та то ком ре а ли зо ва ња ове пред ис пит не ак-
тив но сти по ка за ла ве шти ну при ку пља ња ре ле вант них ин фор ма ци ја на 
стра ном је зи ку, као и ве шти не ре зи ми ра ња и пла ни ра ња пре зен та ци је, 
али да је код од ре ђе ног бро ја сту де на та ве шти на усме не про дук ци је још 
увек на не до вољ но раз ви је ном ни воу.

Кључ не ре чи: усме на пре зен та ци ја, сту ден ти дру штве но-ху ма ни стич ког 
про фи ла, ита ли јан ски је зик као стра ни је зик стру ке, ева лу а ци ја.

* E-mail: ddjorovi@f.bg.ac.rs
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STU DENTS’ ORAL PRE SEN TA TI ONS AS A FORM  
OF EVA LU A TION IN LSP TE AC HING AT UNI VER SITY LE VEL

Da ni je la Đo ro vić*
96

Fa culty of Phi lo sophy, Bel gra de

In a num ber of non-phi lo lo gi cal fa cul ti es in Ser bia in the past de ca de stu dents’ 
oral pre sen ta ti ons ha ve be co me an in te gral part of the LSP cur ri cu lum. Mo-
re o ver, it is not un com mon to in cor po ra te this form of stu dents’ in de pen dent 
oral pro duc tion in to the pre-exa mi na ti on re qu i re ments as ses sed and gra ded 
as one of the ir obli ga tory tasks to be com ple ted pri or to the fi nal exam. Alt-
ho ugh an ex tre mely use ful skill for Hu ma ni ti es and So cial Sci en ce stu dents, 
the task of oral pre sen ta tion may pro ve to be a dif fi cult en de a vor when the 
fo re ign lan gu a ge pro fi ci ency of the stu dents in qu e sti on ran ges from A2 to 
B2 le vel of the Com mon Euro pean Fra me work of Re fe ren ce. This pa per de-
als with oral pre sen ta ti ons of the se cond-year uni ver sity stu dents who study 
Ita lian as Fo re ign Lan gu a ge for Spe ci fic Pur po ses wit hin the ir Hu ma ni ti es or 
So cial Sci en ces co ur ses. The Ita lian lan gu a ge co ur se is ta ught as a com pul-
sory su bject du ring the first two years of the ir stu di es. One of the obli ga tory 
pre-exam re qu i re ments is a 10-15 mi nu te long oral pre sen ta tion on a su bject 
per ti nent to the ir main fi eld of study. The aim of the pa per is to shed so me 
light on the is su es con cer ning pre pa ra tion and per for man ce of oral pre sen-
ta ti ons in the abo ve men ti o ned con text, as well as to di scuss so me pro blems 
en co un te red by the te ac her when as ses sing stu dents’ oral pre sen ta ti ons. The 
met hod of re se arch is ob ser va tion per for med by the te ac her whi le se cond-
year stu dents of Fa culty of Phi lo sophy pre sen ted the ir pre vi o usly pre pa red 
su bject-spe ci fic to pics at the end of the ir fo urth se me ster of le ar ning Ita lian 
for Spe ci fic Pur po ses. The re sults in di ca te that the ma jo rity of stu dents ha-
ve ma ste red the com pe ten ce of in for ma tion gat he ring and sum ma ri zing, but 
that cer tain num ber of stu dents still need to de ve lop oral pro duc tion skills.

Key words: oral pre sen ta tion, Hu ma ni ti es and So cial Sci en ces stu dents, Ita lian 
for Spe ci fic Pur po ses, eva lu a tion.

* E-mail: ddjorovi@f.bg.ac.rs
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КУ РИ КУ ЛУМ ЗА СНО ВАН НА КОМ ПЕ ТЕН ЦИ ЈА МА:  
НО ВА ПРАК СА У ВАС ПИТ НО-ОБРА ЗОВ НОМ СИ СТЕ МУ СР БИ ЈЕ*

97 
Сне жа на Ме дић**

98 и Ми о мир Де спо то вић
Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град

 У фор мал ни вас пит но-обра зов ни си стем Ср би је угра ђе на су ино ва тив-
на ре ше ња – но ви мо дел функ ци о нал ног основ ног обра зо ва ње од ра слих. 
Од го ва ра ју ћи на дру штве ну по тре бу ре ша ва ња про бле ма не по вољ не 
обра зов не струк ту ре ста нов ни штва, са јед не стра не, и аде кват ног за до-
во ља ва ња по тре ба од ра слих за функ ци о нал ном пи сме но шћу са дру ге, 
раз ви јен је кон цепт, оквир и про грам ин те гри са ног ку ри ку лу ма функ-
ци о нал ног основ ног обра зо ва ња од ра слих. Ку ри ку лум је усме рен на раз-
вој кључ них ком пе тен ци ја и ком пе тен ци ја за оба вља ње јед но став них 
за ни ма ња. Про гра ми пред ме та и мо ду ла оп штег обра зо ва ња (пет на ест 
пред ме та/мо ду ла ор га ни зо ва но је у три јед но го ди шња ци клу са) пре ко 
пред мет них ис хо да ин те гри са но гра де кључ не ком пе тен ци је, ди рект но 
их по ве зу ју ћи са раз во јем струч них ком пе тен ци ја. Ку ри ку лум струч ног 
обра зо ва ња раз ви јен је на осно ву ана ли зе ра да јед но став них за ни ма ња 
за ко ји ма по сто је по тре бе у ло кал ним за јед ни ца ма и иден ти фи ко ва не су 
струч не ком пе тен ци је за три де сет пет про фи ла (про гра ма обу ка). Овај 
ку ри ку лум ин те гри са них кључ них и струч них ком пе тен ци ја им пле мен-
ти ра ло је 1300 по себ но об у че них на став ни ка, кроз дво го ди шњи оглед 
у 150 основ них и сред њих шко ла за пре ко 7000 по ла зни ка. Ку ри ку лу ме 
пра те по себ но ди зај ни ра ни ин струк тив ни ма те ри ја ли за на ста ву, уче ње 
и обу ке по ла зни ка. У то ку дво го ди шње им пле мен та ци је ку ри ку лу ми су 
те сти ра ни кван ти та тив ним и ква ли та тив ним ис тра жи вач ким тех ни ка ма 
да би кон цеп циј ска и про грам ска ре ше ња би ла про ве ре на и уна пре ђе на. 
На осно ву до би је них по да та ка ура ђе не су две ре ви зи је кон цеп та и про-
гра ма ку ри ку лу ма. Екс тер не и ин тер не ева лу а ци је оства ри во сти кључ них 
и струч них ком пе тен ци ја ука за ле су на то да ор га ни за ци о ни и про грам-
ски мо дел функ ци о нал ног основ ног обра зо ва ња од ра слих тре ба да бу де 
део фор мал ног си сте ма основ ног вас пи та ња и обра зо ва ња у Ср би ји. 

Кључ не ре чи: обра зо ва ње од ра слих, основ но обра зо ва ње, кључ не  
ком петен ци је, струч не ком пе тен ци је, ин те гри са ни ку ри ку лум.
* НАПОМЕНА: Саопштење представља резултат рада на пројектима „Модели процењивања 

и стратегије унапређивања квалитета образовања у Србији“, број 179060 (2011–2014) чију 
реализацију финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије, а реализује Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзи-
тета у Београду и „Друга шанса – Развој система функционалног основног образовања одрас-
лих у Србији“ (2011–2013) чију реализацију финансира Европска унија. 

** E-mail: smedic@f.bg.ac.rs
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COM PE TEN CI ES BA SED CUR RI CU LUM:  
THE NEW PRAC TI CE IN SER BIAN EDU CA TI O NAL SYSTEM*

99 
Sne ža na Me dić**

100 and Mi o mir De spo to vić
Fa culty of Phi lo sophy, Bel gra de

The in no va ti ve so lu ti ons are im ple men ted in the for mal edu ca tion system 
of Ser bia - new mo del of fun cti o nal ele men tary edu ca tion of adults. As a re-
spon se to a so cial need for sol ving the pro blem of un fa vo u ra ble edu ca ti o nal 
struc tu re of the po pu la tion, on the one si de, and ap pro pri a te ful fil ment of the 
ne eds of adults for fun cti o nal li te racy, on the ot her si de, a con cept, fra me and 
pro gram of in te gra ted fun cti o nal ele men tary edu ca tion of adult’s cur ri cu lum 
is de ve lo ped. The cur ri cu lum is fo cu sed on the de ve lop ment of the key com-
pe ten ci es and the com pe ten ci es ne e ded for the per for man ce of sim ple pro-
fes si o nal oc cu pa ti ons. Pro grams of ge ne ral edu ca tion su bjects and mo du les 
(fif teen co ur ses/mo du les or ga ni zed in three one year long-cycles), to get her 
with the su bject out co mes that bu ild key com pe ten ci es, that di rectly con nect 
them to the de ve lop ment of pro fes si o nal com pe ten ci es. Vo ca ti o nal edu ca tion 
cur ri cu lum is de ve lo ped on the ba sis of analysis of sim ple oc cu pa ti ons for 
which the re is a need in the lo cal com mu ni ti es. Vo ca ti o nal com pe ten ci es for 
thirty-fi ve pro fi les (tra i ning pro grams) we re iden ti fied. This in te gra ted key 
and vo ca ti o nal com pe ten ci es cur ri cu lum has been im ple men ted by 1300 spe-
ci ally tra i ned te ac hers, thro ugh two year pi lot in 150 ele men tary and se con-
dary scho ols. It in clu ded over 7000 par ti ci pants. Cur ri cu lums are fol lo wed by 
spe ci ally de sig ned in struc ti ve te ac hing, le ar ning and tra i ning ma te ri als and 
ma te ri als for tra i nings of par ti ci pants. Du ring the two year im ple men ta tion, 
cur ri cu lums we re te sted with qu a li ta ti ve and qu an ti ta ti ve re se arch tec hni-
qu es. The goal was the check and im pro ve ment of con cep tual and pro gram 
so lu ti ons. Ba sed on the re sults of the re se arch da ta, two re vi si ons of the cur-
ri cu lum we re do ne. Ex ter nal and in ter nal eva lu a tion of fe a si bi lity of key and 
vo ca ti o nal com pe ten ci es po int that the or ga ni za ti o nal and the pro gram mo-
del of fun cti o nal ele men tary edu ca tion of adults sho uld be co me in cor po ra ted 
in the for mal edu ca ti o nal system of Ser bia. 

Key words: adult edu ca tion, ele men tary edu ca tion, key com pe ten ci es,  
vo ca ti o nal com pe ten ci es, in te gra ted cur ri cu lum.

* This presentation is the result of the projects “Valuations models and strategies for education quality 
improvement in Serbia”, No. 179060, financed by Ministry of Еducation, Science and Technology De-
velopment of the Republic of Serbia (2011–2014), undergoing realization at the Institute of Pedagogy 
and Andragogy, Faculty of Philosophy in Belgrade and “Second Chance” – Systemic Development of 
Adult Education in Serbia, financed by the European Union (2011-2013).

** E-mail: smedic@f.bg.ac.rs 
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ОБРА ЗОВ НИ СТАН ДАР ДИ  
ЗА ФУНК ЦИ О НАЛ НО ОСНОВ НО ОБРА ЗО ВА ЊЕ ОД РА СЛИХ

Ђур ђи ца Ко мле но вић*
101

Ин сти тут за пе да го шка ис тра жи ва ња, Бе о град

Обра зо ва ње од ра слих пред ста вља ва жан сег мент у осна жи ва њу со ци-
јал ног мо де ла ко ји омо гу ћа ва  из град њу со ци јал ног ка пи та ла и кон ку-
рент ност у гло ба ли зо ва ном све ту. У скла ду са пре по ру ка ма и по др шком 
Европ ске ко ми си је, у Ре пу бли ци Ср би ји je раз ви јан кон цепт функ ци о-
нал ног основ ног обра зо ва ња од ра слих (ФО ОО) и ме то до ло ги ја за ње го-
во пра ће ње и ева лу а ци ју. Циљ овог ра да је сте да се опи ше про це ду ра 
раз ви ја ња обра зов них стан дар да у окви ру ФО ОО за пред мет Ге о гра фи ја. 
За вод за вред но ва ње ква ли те та обра зо ва ња и вас пи та ња ор га ни зо вао је 
ем пи риј ско ис пи ти ва ње чи ји је циљ да се про ве ри кон цепт де скрип то ра 
и про јек то ва них ни воа по стиг ну ћа (основ ни и на пред ни). Ис пи ти ва ње 
је спро ве де но у ма ју 2012. го ди не у 35 шко ла у ко ји ма се оства ру је про-
грам ФО ОО. Узо рак чи не 52 од ра сла по ла зни ка ко ји по ха ђа ју III ци клус 
(сед ми раз ред). Кон цепт и ни вои по стиг ну ћа про ве ра ва ни су те стов ним 
за да ци ма ко ји су би ли за тво ре ног и отво ре ног ти па. Ста ти стич ка об ра-
да за да та ка из вр ше на је у За во ду за вред но ва ње ква ли те та обра зо ва ња 
и вас пи та ња, при че му је ко ри шће на кла сич на ста ти стич ка ана ли за, а 
при ка за на су и основ на мер на свој ства за дат ка, ин декс те жи не и дис-
кри ми на тив ност. Ре зул та ти ис пи ти ва ња по твр ди ли су да пред ло же ни 
де скрип то ри од ра жа ва ју функ ци о нал на зна ња и ве шти не на два ни воа 
по стиг ну ћа и по слу жи ли су у де фи ни са њу обра зов них стан дар да у обла-
сти Оп шта ге о гра фи ја. На основ ном ни воу по ста вље но је 11, а на на-
пред ном ни воу се дам обра зов них стан дар да. Овај до ку мент је усво јен у 
Про свет ном на ци о нал ном са ве ту и по ста је оба ве зу ју ћи у свим шко ла ма 
где се ре а ли зу је про грам ФО ОО.

Кључ не ре чи: ге о гра фи ја, ФО ОО, обра зов ни стан дар ди.

* E-mail: djkomlenovic@rcub.bg.ac.rs
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EDU CA TI O NAL STAN DARDS  
FOR FUN CTI O NAL ELE MEN TARY EDU CA TION OF ADULTS

Đur đi ca Ko mle no vić*
102

In sti tu te for Edu ca ti o nal Re se arch, Bel gra de

Edu ca tion of the adults re pre sents an im por tant seg ment in strengthe ning 
so cial mo del which ena bles bu il ding so cial ca pi tal and com pe ti ti ve ness in a 
glo ba li zed world. The con cept of fun cti o nal ele men tary edu ca tion of adults 
and met ho do lo gi es for its mo ni to ring and eva lu a tion has be ing de ve lo ped in 
Re pu blic of Ser bia in the alig nment with re com men da ti ons and sup port of 
the Euro pean Com mis sion. The goal of this work is to de scri be a pro ce du re 
of de ve lo ping edu ca ti o nal stan dards in FE EA for Ge o graphy co ur se. In sti tu te 
for Edu ca tion Qu a lity and Eva lu a tion has or ga ni zed em pi ri cal exa mi na ti on 
with a pur po se of te sting the con cept of de scrip tors and pro jec ted le vels of 
ac com plis hments (ele men tary and advan ced). The te sting had ta ken pla ce in 
May 2012, in 35 scho ols in which pro gram FE EA had been im ple men ted. The 
sam ple in vol ved 52 adults which ha ve been at ten ding the III cycle (7th gra de). 
The con cept and le vels of ac com plis hments had been te sted with tex tu al pro-
blems which we re eit her clo sed or ope ned type. Sta ti sti cal pro ces sing, ba sed 
on clas si cal sta ti sti cal analysis with dis plays of the ba sic me a su re ment pro-
per ti es of the tasks, we ight in dex and me a su res of di scri mi na ti ve abi lity, had 
ta ken pla ce at the In sti tu te for Edu ca tion Qu a lity and Eva lu a tion. Te sting re-
sults con fir med that pro po sed de scrip tors re flect fun cti o nal know led ge and 
skill in two le vels of ac com plis hments; furt her mo re they ha ve been used in 
de fi ning edu ca ti o nal stan dards in the area of Ge ne ral ge o graphy. At the ele-
men tary le vel 11 stan dards ha ve been set, as op po sed to 7 stan dards at the 
advan ced le vel. This do cu ment is adop ted by the Na ti o nal Edu ca tion Co un cil 
and is be co ming man da tory in all scho ols whe re FE EA pro gram is im ple men-
ted. 

Key words: ge o graphy, FE EA, edu ca ti o nal stan dards.

* E-mail: djkomlenovic@rcub.bg.ac.rs 
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ДО ЖИ ВОТ НО УЧЕ ЊЕ НА УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТУ:  
ПРО ГРА МИ ЗА СТА РИ ЈЕ*

103

Зо ри ца Ми ло ше вић**
104

Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град

Нео п ход ност уче ња и обра зо ва ња то ком це лог жи во та под јед на ко је ре-
ле вант на за де цу, мла де, од ра сле и ста ре. До жи вот но уче ње пред ста вља 
си стем обра зов них мо гућ но сти до сту пан сви ма, у свим жи вот ним до би-
ма. Оно под ра зу ме ва јед на ке мо гућ но сти за све у обра зо ва њу – сва ко мо-
же до би ти обра зо ва ње ко је ће му би ти по др шка у оства ри ва њу лич них 
и дру штве них ци ље ва. На ци о нал на стра те ги ја о ста ре њу (2006–2015) 
на гла ша ва нео п ход ност ра да на олак ша ва њу и под сти ца њу до жи вот-
ног уче ња. Ме ђу тим, обра зо ва ње ста ри јих у на шем дру штву је мар ги-
на ли зо ван и за не ма рен део обра зо ва ња. Та мар ги на ли за ци ја је по себ но 
уоч љи ва у ака дем ском обра зо ва њу ста ри јих од ра слих. Ини ци ја ти ва ко ја 
је пре че ти ри го ди не по те кла од Цен тра за оп ште на уч но кон ти ну и ра-
но обра зо ва ње Уни вер зи те та у Ул му усме ре на је ка ја ча њу ка па ци те та 
мре же уни вер зи те та у ду нав ском ре ги о ну за обра зо ва ње ста ри јих. Ова 
ини ци ја ти ва ре зул ти ра ти ме да Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду већ че ти ри го ди не, кроз раз ли чи те про јек те и са раз ли чи тим 
парт не ри ма, раз ви ја и ре а ли зу је обра зов не про гра ме за ста ри је. Кре и-
ра ње, ре а ли за ци ја и ева лу а ци ја ових  про гра ма је дан је од на чи на ино-
ви ра ња обра зов не прак се на фа кул те ту. У овом ра ду ће мо при ка за ти 
ре зул та те обра зов них про гра ма ре а ли зо ва них у окви ру два про јек та. 
У окви ру пр вог про јек та, ре а ли зо ван је обра зов ни про грам Ака дем ски 
дан за ста ри је на Фи ло зоф ском фа кул те ту ко ји је об у хва тио дво сат не 
ра ди о ни це на ко ји ма су пре зен то ва ни са др жа ји из обла сти пси хо ло ги је, 
ет но ло ги је и ан тро по ло ги је, исто ри је умет но сти, ар хе о ло ги је и исто ри-
је. У окви ру дру гог про јек та, ор га ни зо ва на су три on-li ne пре да ва ња са 
ди ску си јом, у ко ји ма су исто вре ме но уче ство ва ле ста ри је осо бе из че ти-
ри зе мље по ду нав ског ре ги о на: Бу гар ска, Не мач ка, Ру му ни ја и Ср би ја. 
Ре зул та ти ева лу а ци је по ме ну тих обра зов них про гра ма го во ре о мо гућ-
но сти ма њи хо ве при ме не, као и о по зи тив ним ре ак ци ја ма ста ри јих су-
гра ђа на у ве зи са овим про гра ми ма. 

Кључ не ре чи: до жи вот но уче ње, уче ње у ста ри јем до бу, обра зо ва ње  
ста ри јих, уни вер зи тет.
* НАПОМЕНА: Саопштење представља резултат рада на пројекту „Модели 

процењивања и стратегије унапређивања квалитета образовања у Србији“, број 
179060 (2011-2014), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, а реализује Институт за педагогију и андрагогију Фило-
зофског факултета Универзитета у Београду.

* E-mail: zmilosev@f.bg.ac.rs



Ино ва тив ни при сту пи уни вер зи тет ском обра зо ва њу

107

LI FE LONG LE AR NING AT THE UNI VER SITY:  
 PRO GRAMS FOR EL DERLY PE O PLE *

105

Zo ri ca Mi lo še vić**
106

Fa culty of Phi lo sophy, Bel gra de

The ne ces sity of edu ca tion and le ar ning thro ug ho ut li fe is equ ally re le vant for 
chil dren, youth, adults and the el derly. Li fe long le ar ning is a system of edu-
ca ti o nal op por tu ni ti es ava i la ble to everyone, at all ages. It im pli es equ al op-
por tu ni ti es in edu ca tion for all - everyone can get edu ca tion which will be the 
sup port for the re a li za tion of per so nal and so cial go als. Na ti o nal Stra tegy on 
Age ing (2006-2015) emp ha si zes the ne ces sity of fa ci li ta ting and en co u ra ging 
li fe long le ar ning. Ho we ver, edu ca tion of el derly pe o ple in our so ci ety is mar-
gi na li zed and ig no red part of edu ca tion. This mar gi na li za tion is par ti cu larly 
evi dent in the aca de mic edu ca tion for ol der adults. The ini ti a ti ves that ca me 
from Cen tre for Ge ne ral Sci en ti fic Con ti nu ing Edu ca tion of Uni ver sity of Ulm 
fo ur years ago, is fo cu sed on strengthe ning the ca pa city of the uni ver si ti es 
net work in the Da nu be re gion for edu ca tion of el derly. The re sult of this ini ti-
a ti ve is the fact that the Fa culty of Phi lo sophy, in the last fo ur years, thro ugh 
va ri o us pro jects and with the dif fe rent part ners, de ve lops and im ple ments 
edu ca ti o nal pro grams for el derly. De sign, im ple men ta tion and eva lu a tion of 
the se pro grams ha ve been re cog ni zed as one of the ways of in no va ting edu-
ca ti o nal prac ti ces at the Fa culty of Phi lo sophy, Uni ver sity of Bel gra de. In this 
pa per we pre sent the re sults of edu ca ti o nal pro grams re a li zed in the two pro-
jects. In the first pro ject, was re a li zed edu ca ti o nal pro gram: Aca de mic day for 
se ni ors at the Fa culty of Phi lo sophy. It in clu ded two-ho ur wor kshops with 
pre sen ta ti ons in the fi eld of psycho logy, et hno logy and anthro po logy, art hi-
story, ar cha e o logy and hi story. In the se cond pro ject, we re or ga ni zed three 
on-li ne lec tu res with di scus sion, in which par ti ci pa ted el derly from fo ur co-
un tri es of the Da nu be re gion: Bul ga ria, Ger many, Ro ma nia and Ser bia. The 
eva lu a tion of the se edu ca ti o nal pro grams de mon stra tes the ir ex cep ti o nal ac-
hi e ve ment and ac cep tan ce by our el derly ci ti zens.

Key words: li fe long le ar ning, le ar ning in la ter li fe, edu ca tion for el derly,  
uni ver sity. 
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