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 Предраг Ж. Живковић∗ 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини 

ТРИАНГУЛАЦИЈА ИСТРАЖИВАЧКИХ МЕТОДА                
У ИСТРАЖИВАЊИМА ДРУШТВЕНИХ ПОЈАВА: 

АНАМОРФИЧКИ ПРИГОВОР 

Комбиновањем више посматрача, теорија, метода и емпиријског 
материјала, истраживачи се могу надати да могу превладати слабости 

унутрашње пристрасности и других недостатака истраживања у којима 
користе само једну методу, посматрање и теорију. Сврха триангулације у 
оквиру овог контекста јесте да се дође до потврде налаза кроз конверген-
цију различитих перспектива. Тачка у којој перспективе конвергирају при-

хвата се као нешто што репрензентује „реалност”. 
(Jakob, 2001) 

Посматрање је метаморфоза није механизам.                                   
(Hansen, 2007) 

Апстракт: У раду се, пошавши од проблема пристрасности и валида-
ције у комбиновању различитих истраживачких метода и методологија, рас-
правља о предностима и недостацима триангулације. Критички је анализи-
ран концепт триангулације који подразумева коришћење више од једне ме-
тоде ради добијања евиденције из више од једног извора, а нарочито оправ-
даност дефинисања циља триангулисања као поступка који се користи  да 
би се друштвени феномени боље разумели тако што ће се сагледати из више 
од једне перспективе. Аутор је указао на важност свести о томе да се триан-
гулација не своди нужно на покушај да се поткрепе налази, и то имајући у 
виду четири концепта: триангулација као провера валидности, непрекинута 
триангулација, триангулација као трагање за комплетношћу информаци-
ја/слике и триангулација као епистемолошки дијалог. За разрешење пробле-
ма одговарајуће метафоре и аналогије са изворним значењем триангулације, 
аутор је предложио анаморфичку парадигму: различите методе се удружују 
као производ различитих теоријских традиција, те њихово комбиновање мо-
же додати дубину и опсег, али не и тачност; јаснија слика (а то је једино мо-
гуће достићи, не и тачност) добија се избором одговарајуће перспективе, 
угла и тачке посматрања. 

Кључне речи: комбиновање метода, методолошки плурализам,              
триангулација, анаморфоза.  

                                                        
∗ predrag.zivkovic@pefja.kg.ac.rs 
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ПРОБЛЕМ КОМБИНОВАЊА ИСТРАЖИВАЧКИХ                               

МЕТОДОЛОГИЈА И ТРИАНГУЛАЦИЈА 

У методологији се ослањамо на процедуре којима истраживач  жели да 
потврди резултате показујући да се независна мерења слажу, или бар да нису 
контрадикторна. Сагласно томе, истраживачи сугеришу да се валидација у 
друштвеним истраживањима може постићи колекцијом поткрепљених  и по-
тврђених резултата од истог испитаника и на истој теми, али коришћењем раз-
личитих метода. Сви постојећи алати, средства и методе друштвених истражи-
вања имају своје предности и своје недостатке. Нити једна посебно не може за-
довољити све постављене захтеве и идеале. Стога, корисно је триангулисати 
са циљем компензовања слабости и да би се добио холистички поглед на дру-
штвену стварност. 

Употреба квалитативних и квантитативних метода у новијим истраживањи-
ма истих друштвених феномена добија значајну пажњу код научника и истражи-
вача. Као резултат, постаје прихватљива пракса коришћење неких врста и облика 
триангулисања у друштвеним истраживањима. У друштвеним истраживањима, 
коришћење триангулације може се пратити уназад још од Кембела и Фискела 
(Campbell & Fiskel, 1959). Касније је развијана код Веба и сарадника (Webb, 
Campbell, Schwartz, Sechrest, 1966) и елаборисана код Денцина (Denzin, 1970) у 
разматрању конвенционалних веза са истраживачким методама и нацртима.  

Постоје два најчешће коришћена начина на који се подаци добијени раз-
личитим истраживачким методама комбинују – триангулација истраживачких 
метода у једном истраживању и комбиновање резултата истраживања у којима 
су коришћене различите истраживачке методе. На трагу је онога што се деша-
ва када се различити приступи (квалитативни и квантитативни) и методе кори-
сте у истраживачкој пракси (Erzberger & Prien, 1997). Нацрти истраживања 
имају тенденцију да их раздвоје као ексклузивне делове (често их спроводе и 
различите особе и појединци), а онда покушавају да повежу резултате (или их 
бар доведу у везу) на крају.  

Употреба неких облика триангулисања у друштвеним истраживањима 
постала је прихваћена пракса, и у уџбеницима методологије истраживања че-
сто се заступа њено коришћење (Babbie, 1983; Britan, 1978; Vilig, 2016; Gorard, 
Taylor, 2004; Guba, Lincoln, 1981; Ianni, Orr, 1979; Johnson, Christensen, 2004; 
Kidder, 1981, 1987; Knapp, 1979; Louis, 1982; Madey, 1982; Martella, 1999; Moran-
Ellis, 2006; Patton, 1980; Phillips, 1985; Reichardt, Cook, 1979; Smith, 1975; 
Schwartz, Jacobs, 1979; Trend, 1979; Filstead, 1979; Heilman, 1980; Howitt, 2010). 

Заједничка тема у дискусијама о триангулацији била је жеља да се пре-
влада и разреши проблем пристрасности и валидности. Тврдило се да недо-
стаци једне методе могу бити превладани комбиновањем метода и да се тако 
капитализују снаге и предности сваке од њих појединачно. Међутим, употреба 
триангулације мучила се са помањкањем свести о различитости и несамерљи-
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вости онтолошких и епистемолошких претпоставки повезаних са различитим 
теоријама и методама. Иако неки облици комбиновања метода јесу коришћени 
са сличним и међусобно сагласним онтологијама и епистемологијама, озбиљан 
проблем се прави, мада се не препознаје увек, са оним комбиновањем у коме 
су методе основане на различитим претпоставкама и полазиштима. 

Употреба триангулације (или вишеструких мерења како стоји код неких 
аутора) заступа се у друштвеним наукама већ више од педесет година. Изгра-
ђена на идејама Кембела и Фиска (Campbell & Fiskel, 1959), Веб и сарадници 
(Web et al., 1966) желе да превладају самозадовољну зависност  од једне опера-
ционалне дефиниције теоријског концепта. Примећујући да су све истраживач-
ке методе пристрасне, залажу се за употребу колекције метода (вишеструки 
операционализам) за коју верују да би редуковала ефекте појединачних при-
страсности сваке од њих. Они заступају употребу триангулације процеса мере-
ња, у потрази за валидношћу теоријских претпоставки. „Када хипотезе могу 
издржати конфронтацију серије комплементарних метода тестирања, тада са-
држе степен валидности недостижан једном провером у суженом оквиру једне 
методе“ (Web et al., 1966: 174). 

Денцин (Denzin, 1970), такође, предлаже употребу мултиплих метода  у 
анализи истог емпиријског догађаја, и тврди да свака од метода открива разли-
чите аспекте емпиријске реалности. 

„Ни једна посебна метода није увек супериорна. Свака има своје по-
себне предности и слабости. Време је да истраживачи препознају ту чиње-
ницу и да крену ка позицији која би им допустила (дозволила) да проблеми-
ма приступе са свим релевантним и одговарајућим методама, ка стратегији 
методолошке триангулације“ (Denzin, 1970: 471). 

Са својим претходницима дели заинтересованост и бригу за проблеме 
пристрасности и валидности. Међутим, он је отишао и иза њихових предлога 
за употребу више метода у истраживању истог објекта, и залаже се употребу 
вишеструке триангулације која би подразумевала и разноврсност извора пода-
така, истраживача, теорија и методологија.1 Денцин, такође, допушта и унутар-
методску триангулацију – коришћење различитих стратегија унутар једне 
методе. Ефикасност триангулације основана је на претпоставци да методе или 
стратегије које користе истраживачи не деле исту пристрасност (исте пристра-
сности); њихови капацитети и квалитети ће бити искоришћени и недостаци не-
утрализовани (Jick, 1983: 138).  

Денцинови погледи на триангулацију били су веома утицајни у охрабри-
вању истраживача друштвених појава различитих традиција и оријентација да 
користе комбиновање метода и посматрача у име (и за рачун) редуковања при-

                                                        
1 Денцин користи термине „метода”, „методологија” и „методолошки” синонимно, па тако 

не успева да направи разлику између техника прикупљања података и критичког испити-
вања метода које би требало да производи валидно знање. 
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страсности и побољшања валидности (Silverman, 1985; Fielding, Fielding, 
1986). Опет, и још увек, различита су објашњења и интерпретације, и све нова 
фундаментална питања се изнова појављују (Blaikie, 1991; Massey, 1999; 
McPhee 1992; Silverman 1985: 105–106; Fielding, Fielding 1986: 33; Flick 1992). 

Могуће је идентификовати најмање четири значења триангулисања у 
методологији друштвених наука, и то указује на различите сврхе и заснивања 
на различитим филозофским и методолошким претпоставкама. У раду ћемо 
размотрати вредности ових различитих форми триангулације и покушати да 
одговоримо на питање да ли су различите методе засноване на фундаментално 
несагласним епистемолошким и онтолошким претпоставкама (па се, у том слу-
чају, због тога не би могле комбиновати). 

КРИТИЧКЕ НАПОМЕНЕ О ТРИАНГУЛАЦИЈИ У ДРУШТВЕНИМ 
ИСТРАЖИВАЊИМА 

Триангулација као провера валидности 

Оригинално коришћење триангулације, у литератури о методологији 
друштвених наука, реферише на проверу валидности интерпретација које су 
засноване на једном извору података из још најмање једног извора који је стра-
тегијски различитог типа. Идеја која стоји иза овог концепта триангулације би 
била да прикупљање података из извора који имају веома различите потенција-
ле претњи валидности, може смањити шансе за доношење погрешних закључа-
ка. Уколико подаци из контрастних извора потврђују оригинални закључак, 
онда се овај закључак може разумно одржати са више поуздања; мада постоји 
потреба за проценом могућности и шанси да су оба извора података пристра-
сни у истом смеру.  

Стратегија укључена у ову врсту триангулације је прилично уско детер-
минисана својим циљем (провера валидности дескриптивних закључака), као и 
разлозима за спровођење (упоређивање извора података који носе дистинктив-
не претње валидности). Међутим, бројна питања се постављају с тим у вези. 

Нека од њих су повезана са извором модела за метафору триангулације 
(која се користи за сликовито објашњење). У навигацији, триангулација има 
сасвим специфично значење: подразумева заузимање стајалишта између два 
обележја у циљу лоцирања сопствене позиције. Угао између два обележја, као 
и подаци о удаљености између обележја, омогућује навигатору да нанесе у 
карту своју позицију. Она лежи у тачки (врху) троугла коју линије креирају. 
Ерцбергер и Келе примећују да „трансфер појма триангулација са тригономе-
трије на подручје микс-метода истраживања (чини се) се трансформисало у не-
какву нејасну и помућену идеју са варијатетима могућих значења”. Па наста-
вљају: „С обзиром да термин представља искрен концепт у свом иницијалном 
референтном оквиру, он носи са собом систематску двозначност и двосмисле-
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ност када се трансферише на област метода истраживања у друштвеним наука-
ма” (Erzberger & Kelle, 2003: 461). Проблем је, тврде они, што значења компо-
ненти концепта нису дефинисана унутар новог оквира. 

Оно што Ерцбергер и Келе овде истичу је да је логика методолошке три-
ангулације у друштвеним истраживањима различита од триангулације у навига-
цији и премеравању терена. У случају навигације, друго мерење не обезбеђује 
верификацију или валидацију првог, већ је пре неопходна допуна да би се иден-
тификовала релативна локација. Насупрот томе, у методолошкој триангулацији, 
оно што је непознато, или у најмању руку довољно неизвесно па би се морало 
проверити, јесте валидност првог „стајалишта” – првог извора података.  

Комплементарна разлика је та што, док у навигацији појединачно „ста-
јалиште” може нам рећи да смо на линији од посебног смера од обележја, ма-
да не и где смо лоцирани на тој линији, у случају друштвених истраживања 
појединачни извор података може нам, у принципу, рећи све што желимо 
знати: да ли је одређено тврђење тачно. Укратко, потенцијално, оно нам даје 
цео одговор, не морамо га нужно комбиновати са неким другим. Или алтер-
нативно, уколико је погрешно, не говори нам ништа само по себи. Дакле, у 
овој верзији (друштвених наука), бавимо се триангулацијом у намери да про-
веримо наше одговоре, не толико као када смо у потрази за новим и даљим 
информацијама да бисмо произвели одговор. Трећа разлика је та што у нави-
гационој триангулацији, под претпоставком да су обележја коректно (тачно) 
идентификована и стајалишта узета коректно, резултат је релативно изве-
стан; нема потребе за одређивањем нових тачака. Дакле, триангулација у на-
вигацији није „уређај” за детектовање и смањивање грешака; у ствари, било 
која грешка у идентификовању обележја или калкулацији стајалишта ће 
упропастити и изопачити процес триангулације. 

Вреди напоменути да је, у својој изворној формулацији, триангулација 
повезана са концепцијом оповргљивости истраживања која одриче могућност 
апсолутне сигурности (тачности) и не третира било који извор података као 
онај који има приоритет и предност над другима. Претпоставка је да само упо-
ређивањем података из различитих извора можемо покушати да одредимо шта 
је поуздана основа за закључивање. Они који одбацују ову врсту (одређење) 
триангулације морају, такође, инсистирати да су неки појединачни извори по-
датака увек поуздани, или да негирају (одричу) да истраживање подразумева 
захтев за емпиријски заснованим знањем. 

Истовремено, требало би приметити да постоје неке практичне тешкоће у 
операционализацији овог облика триангулације. Једна од њих тиче се основе којој 
приписујемо потенцијалне претње валидности појединачном извору података; че-
сто је овај процес спекулативан. Следећи проблем је то што може бити комплико-
вано остварити захтев да различити извори информација буду међусобно незави-
сни: на пример, резултати интервјуа добијени од различитих испитаника могу да 
не буду независни (Van den Berg, 1996: 28). Ту је и питање о томе како одговорити 
на конфликтне резултате: с обзиром на то да наставак процеса триангулације до 
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нивоа да се више извора информација сложе, може бити дугачак, вероватно бес-
крајан процес (Perlesz, Lindsay, 2003; Ribbens & McCarthy, 2003). 

Најважније питање које се појављује у вези са интерпретацијом и објашње-
њем триангулације, тиче се претпоставке о јединственој и једној стварности, чије 
карактеристике можемо сазнати преко употребе различитих извора података, ме-
тода, приступа итд. То је довело до заговарања других облика триангулације. 

Непрекинута триангулација 

Друга интерпретација триангулације подразумева другачију сврху и у 
неким формулацијама, напуштање концепта једне и јединствене реалности. 
Арон Кикурел (Aaron Cicourel) предложио је за ово – непрекинуту триангула-
цију, која подразумева прикупљање података о истом догађају од неколико 
учесника са намером да се документује како су ти прикази „скупљени (монти-
рани, састављени) из различитих физичких, временских и биографски добије-
них перспектива” (Cicourel, 1974: 4). Реферишући на своје истраживање из 
школских учионица, Кукорел извештава следеће:  

„Упоређујући објашњења и исказе наставника пре и после предава-
ња, и упоређујући његову са верзијом ученика, добијају се различити ис-
кази о „истој“ сцени. Чини се да ученици усвајају и организују свест о на-
стави у терминима своје сопствене оријентације на време догађаја, и ове 
концепције се не подударају увек са извештајем и објашњењем наставни-
ка о циљу и вођењу” (Cicourel, 1974: 4). 

Опрезност у коришћењу значења „исти” указује на то да за Кукорела 
оно што је укључено није покушај да се идентификује истина о сведоченој сце-
ни, и стога да се достигне исказ који праве различити учесници у смислу како 
добро и успешно приказују оно у чему су. Радије, усваја се приступ који је 
ближи социологији знања: питање о томе зашто извештаји и објашњења уче-
сника заузимају различите облике, или пре о томе како се склапају. 

Триангулација се третира као средство за генерисање различитих интер-
претација, пре него за проверу валидности закључака из података. Са Кикуре-
лом и његовим колегама, приступ је био такав да је фокус истраживања тран-
сформисан из онога што усмерава многе друштвене науке: забринутост у вези 
с тим како су објашњења друштвених феномена конструисана различито од 
различитих учесника. 

Триангулација као трагање за комплетношћу информација 

Трећа интерпретација „триангулације” коју заступају Ецбергер и Келe 
(Erzberger & Kelle, 2003) међу осталима, можда је данас најуобичајеније значе-
ње термина рутински коришћено код истраживача. Аутори примећују да: „ко-
ришћење различитих метода истраживања одређених области друштвене реал-
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ности може се упоредити са испитивањем физичких објеката из различитих та-
чака гледишта, стајалишта или углова. Оба конструишу различите слике објек-
та, што може бити некорисно за узајамну валидацију, али може бити корисно 
за намеру да истакну потпунију и много комплетнију слику феномена када 
их усвојимо заједно” (Erzberger & Kelle, 2003: 460). И додају објашњење да 
би разјаснили шта имају на уму: „Емпиријски добијени резултати истражива-
ња добијени различитим методама су као делови слагалице, који праве пот-
пуну слику објекта уколико их спојимо заједно на прави начин” (Erzberger & 
Kelle, 2003: 461). 

Ова интерпретација триангулације залази у старију дискусију о слабо-
стима и потенцијалима различитих метода истраживања и вредности њиховог 
комбиновања (Zelditch, 1962; Sieber, 1973), и о томе како комплементарни по-
даци могу бити деривисани од различитих испитаника (Dean, 1967). У ранијим 
одговорима на ове аргументе, постављена су питања о томе да ли би извори 
података требало да буду просуђивани у терминима њихове „подобности за 
сврху” или у терминима њихове „комплетности” (Becker & Geer, 1957; Becker 
& Geer, 1958; Trow,1957). Овде постоји паралела са проблемом идентификова-
ња предрасуда и недостатних карактеристика посебних извора података: како 
(да) знамо који ће извор података обезбедити најпожељнију врсту комплемен-
тарних информација?  

Триангулација као епистемолошки дијалог 

Неки аутори (Sale et al., 2002; Flick, 1998; Flick, 1992) предлажу форму-
лацију и објашњење које би могло, на први поглед, да постане пример новог 
типа триангулације.  

 „Триангулација је првобитно била концептуализована као стратегија 
за валидацију резултата добијених појединачним методама. Фокус, међу-
тим, нарочито је померен на даље богаћење и комплетирање знања и прева-
зилажење (увек ограничених) епистемолошких потенцијала појединачне ме-
тоде” (Flick, 1998: 230).  

Флик (Flick, 1992) тврди да различите методе не обезбеђују просто и са-
мо различите информације о истом објекту, већ конституишу свет на различи-
те начине. И преокрет о коме извештава повезан је сa растућим утицајем кон-
струкционизма и постмодернизма, са њиховим фокусом на начине на који су 
друштвени феномени креирани унутар и кроз социјалну интерпретацију или 
дискурс. Најважније, уколико применимо ову идеју на сам истраживачки про-
цес, можемо закључити да различите методе конструишу друштвени свет на 
различите начине, тако да њихово комбиновање не мора нужно  да води ни ва-
лидацији ни повећању комплетности слике. 
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О проблему одговарајуће метафоре и аналогије 

Ни Дензин ни његови ментори не признају и препознају извор метафоре 
триангулације (Fielding & Fielding, 1983). Међутим, његови пропоненти и за-
ступници ове позиције пронашли су њене изворе у навигацији, војним страте-
гијама и премеравању терена у геодетским истраживањима (Jick, 1983; Smith, 
1975; Hammersley & Atkinson, 1983). 

„За некога ко жели да лоцира свој положај на мапи, једно (поједи-
начно) обележје може обезбедити само информацију о тома да је ситуиран 
негде на посебној линији у посебном и одређеном правцу од обележја (мар-
киран је). Са два обележја, међутим, његов тачан положај могао би да се 
одреди обележавањем оба; он је на месту где се две линије секу. У дру-
штвеним истраживањима, уколико се истраживач ослони на појединачни и 
посебан (један) део податка, постоји опасност да недетектована грешка у 
продукцији података може учинити анализу нетачном. Уколико, с друге 
стране, различите врсте података воде истом закључку, истраживач би мо-
гао бити мало више убеђен у закључке. Ово самоуверење је основано до 
нивоа до којег различите врсте података имају различите типове грешака 
које су уграђене у њих” (Hammersley & Atkinson, 1983: 198).  

Као што ћемо видети, ова тврдња обелодањује извесне грешке у аналогији.  

Траингулација података добијених различитим методама се сматра јед-
ноставним и уобичајеним обликом комбиновања метода. Неколико је разлога 
за употребу комбиновања метода триангулацијом, укључујући повећање кон-
курентне, конвергентне и конструктивне валидности истраживања, поуздано-
сти анализа, смањење пристрасности, компензовање недостатака једне методе 
кроз предности других метода, као и у тестирању хипотеза (Perless & Lindsay, 
2003). Овде користимо метафору триангулације у истраживању друштвених 
појава. Посебно се користимо триангулацијом у микс-методским приступима, 
као што су они који укључују и квантитативне и квалитативне технике. Кван-
титативни рад, овде, односи се на рачун и мерење појава, али не само засно-
ван на традиционалној статистичкој теорији или стандардном фреквенциони-
стичком приступу. Квалитативни рад предоминантно користи речи као по-
датке, али није нужно „интерпретативни”. Како се типови података који су 
укључени разликују између ова два приступа, тако се, исто тако, разликују и 
одговарајуће врсте анализа. 

Концепт триангулисања сетова података, претходно је објашњен и бли-
зак је истраживачима. Две или више различитих метода удружују се у једном 
истраживању, или се могу комбиновати кроз две или више различитих студија. 
Међутим, триангулација је исто тако и извор значајних конфузија (Kelle, 
2001). На пример, могли смо чути ad nauseam да триангулација подразумева 
колекцију података из три тачке погледа (гледишта), или колекцију три разли-
чите врсте података, са циљем да се утврди нешто о четвртом феномену који 
лежи унутар замишљеног троугла који формирају ове три тачке (или, пак, мо-
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жда тамо где је троугао сам по себи метафора за феномен који би требало ис-
тражити коришћењем више метода). У већини извора се објашњава, радије, да 
триангулација подразумева само најмање две тачке гледишта или сетова пода-
така да би нам се „указало” објашњење о трећем феномену. Ово се типично 
објашњава коришћењем метафоре деривисане из аналогије са тригонометриј-
ским поступком током премеравања терена. 

У премеравању терена и навигацији, можемо одредити позицију треће 
тачке C уколико знамо позиције тачака А и B, и знамо унутрашње углове (X, 
Y) (Слика 1). Алтернативно, можемо замислити метафору у смислу и терми-
нима перспектива. C је још увек феномен који треба испитати. А и B су две 
перспективе (тачке посматрања или методе). Сваки одвојени (изоловани) по-
глед на C може произвести дводимензионалну слику (круг или правоугао-
ник), али када се споје у „бинокуларном погледу ока”, они производе троди-
мензионалну слику (овде цилиндар – ваљак, са кругом на лицу и правоугао-
нику са стране). 

 

ДВЕ ТАЧКЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ 
ТРИАНГУЛАЦИЈУ 

ДВЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ 
ТРИАНГУЛАЦИЈУ 

 

Непознато Ц 

 

 

 

 

       Угао X                     Угао Y 

А                                                           Б 

 

 Перспектива  Перспектива  Феномен 

      А                    Б                      Ц 

 

   

    +                      = 

Слика 1. Две тачке и две перспективе обезбеђују триангулацију                          
(према: Gorard & Taylor, 2004: 44) 

Уколико се аналогно примени на триангулацију у друштвеним наукама, 
онда се може закључити неколико важних ствари: 

Прво, цео процес претпоставља да постоји релативно стабилан, прави и 
видљив феномен који би требало истражити. Стога, процес експлицитно ис-
кључује заједно (!), позитивизам (веровање да постојање објекта извире и про-
изилази једино и потпуно из мерљивости) (Cook & Payne, 2002) и релативизма 
(уверења да објекти немају спољашњу реалност, и да могу, стога, постојати 
праве мултипле „реалности и реалитети”) (Sale, 2002). 



Живковић, П.: Триангулација истраживачких метода у истраживањима... 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 21 • БР. 20 • ДЕЦЕМБАР 2018 • 11–30 

 

20 

Друго, поновимо да коришћење метафоре како се она обично конструи-
ше, и противно популарној пракси (како се о њој пише), триангулација се не 
може користити као узајамна конфирмација или валидација два посматрања 
(или две методе). У тригонометрији, премеравању терена, и у разликовању мо-
дела перспектива триангулације, цео процес зависи од тога да се сва посматра-
ња узимају као тачна. У друштвеним наукама, два различита сета посматрања 
(било да су прикупљени истом или различитим методама) не могу се користи-
ти и за међусобну проверу (1) и за триангулацију (2). Можемо, наравно, поно-
вити претходно истраживање, па чак и покушати потпуну репликацију разли-
читим методама (оно што Ерцберг и Преин (Erzberg & Prein, 1997) називају 
„конвергенцијом”). Уколико нас две компоненте понављања доведу до иден-
тичних резултата, онда нема никаквих проблема и триангулација просто поста-
је још један израз за такво понављање. Али, ако ове две компоненте доводе до 
суштински и знатно различитих резултата (такве да на основу њих закључимо 
да нисмо добили понављање), тада не бисмо смели да употребимо две компо-
ненте за поправљање треће јер не знамо која има грешку. Па чак и ако знамо 
код које је грешка, можемо закључивати само са једним сетом валидних мере-
ња за позицију тачке, те нам аналогија тригонометрије није од помоћи. 

Стога, уколико триангулација нешто значи у друштвеним наукама,  он-
да је то у значењу комплементарности, и није повезана са међусобном вали-
дацијом. Два посматрања или методе, морале би бити усмерене на различите 
аспекте ширег феномена који истражујемо. Једна од метода могла би бити 
индиректна или редукционистичка, веома вреднована и цењена у науци, 
(Verschuren, 2001), а друга, директна или холистичка. У том случају, очи-
гледно је да ћемо очекивати да ће резултати два посматрања бити различити 
(и неће се користити за узајамну конфирмацију). Уколико користимо две раз-
личите методе, онда резултати морају бити суштински – истински комбино-
вани да би добили заиста нешто ново као резултат (као у аналогији са пер-
цепцијом ваљка кроз бинокуларни вид). Можда је, стога, објашњење пер-
спектива лакше пратити. Када погледамо објект из две перспективе, или ис-
тражујемо друштвену појаву из две перспективе, тада очекујемо да добијемо 
нешто ново као резултат – било да је то тачка C, бинокуларна слика ваљка, 
гешталт, или просто заокружена теорија о неком ширем феномену који испи-
тујемо. Ова врста комбинације враћа нас истинском и правом значењу мета-
форе триангулисања (традиционално: преклапање или конфирмација између 
метода или перспектива). 

Не бисмо могли да користимо две или више метода да бисмо проверава-
ли једну другом или другима. Методе би требало да су комплементарне, да 
производе различите аспекте реалности коју истражујемо, да бисмо могли да 
их спајамо, или би требало да су дизајниране да генеришу неслагања као сти-
мулус прогреса. 

С друге стране, могуће је поставити тврдњу и инверзно: употреба мета-
форе триангулисања у друштвеним наукама искривила је њену употребу у пре-
меравању терена. На пример, у истраживањима „живота у учионици”, предло-
жено је да триангулација подразумева три тачке погледа. 
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„Триангулација подразумева удруживање објашњења о наставној си-
туацији из три сасвим различите тачке гледања; оне наставникове, ученико-
ве и оне посматрача (учесничког посматрања) [...]. Свака тачка троугла сто-
ји на јединственој епистемолошкој позицији у погледу приступа релевант-
ним подацима о наставној ситуацији [...]. Упоређивањем сопственог изве-
штаја и објашњења, са објашњењем других тачака гледања – учесник са 
једне тачке (троугла) има прилику да провери своје објашњење и можда да 
га исправи на основу довољно података” (Elliot & Adelman, 1976: 74). 

Употреба метафоре имплицира три различита посматрача који посма-
трају неки феномен из три тачке гледања и касније унакрсно проверавају 
своја „посматрања” у намери да произведу тачнију слику. Најближе што би 
триангулација у геодезији могла да се приближи овом схватању је да три по-
сматрача на трима тачкама троугла међусобно посматрају своје (и друга два 
посматрача) позиције, истим врстама инструмената. Не може бити концепта 
у коме сва три посматрају исти (заједнички) феномен. Друге употребе у дру-
штвеним истраживањима слично овоме, нарушавају оригинално значење 
триангулације. 

Питање да ли је или није могуће комбиновати методе из различитих ме-
тодолошких перспектива већ је добило своју заслужену пажњу. На пример, у 
својој критици покушаја да се интегришу квантитативне и квалитативне мето-
де, Смит (Smith, 1983) подржава гледиште да је истраживање организовано из 
квантитативне перспективе (позитивистичке) различито од оног које користи 
интерпретативистичку перспективу. 

„Сваки приступ подржава различите процедуре и има различите епи-
стемолошке импликације. Један приступ заузима субјект – објект позицију о 
односу са предметом; други заузима субјективнију позицију. Једна раздваја 
чињенично и вредносно, док их друга прихвата као нераскидиво помешане. 
Једна трага за законитостима, друга за објашњењима и разумевању. Ове по-
зиције не чине се компатибилним, на основу садашњег стања нашега знања” 
(Smith, 1983: 12).  

Тако, дебата о квалитативном и квантитативном приморала је истражи-
ваче да се обрате (одреде) у односу на епистемолошка питања о садржају и 
природи знања. „Уколико се истраживачи не одлуче да дискутују о овим пита-
њима, тада губе право да учествују у одређивању основа за ауторитет њиховог 
знања” (Smith, 1989: 13).  

Беднарц (1985), у контексту евалуационих истраживања, тврди: 

„Постоји разлог за веровање да се квантитативни и квалитативни 
приступи не могу синтетизовати због тога што покривају алтернативне, пре 
неголи комплементарне филозофске просторе [...]. Било која (свака) синтеза 
(тачније синкретизација – прим. П. Ж.) нужно мора да усвоји перспективу 
једне или друге (оne or the other), тако да било који напор да се достигне 
(постигне) средње поље успева под условом појединачне (single) перспекти-
ве” (Bednarz, 1985: 289). 
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Када је о коришћењу триангулације реч, он примећује: 

„Успешна крос-филозофска триангулација није могућа, због неоп-
ходности субсумирања једног приступа другом [...]. Нити је истраживач у 
стању да одабере један аспект приступа и један аспект другог, без да на-
прави – експлицитно или имплицитно – избор једне у вези с тим” (Bad-
nerz, 1985: 304). 

Сматрамо да је као концепт, анаморфозис (anamorphosis)2 примереније 
користити као метафору и аналогију. 

 

 

 
Слика 2. Перспективна пројекција на план слике из правог угла                               

(Veltman, 1986) 

 
                                                        

2 Анаморфизам (anamorphosis) (гр.ανα – вратити или поново; μορφή – облик или форма) је ис-
кривљена пројекција или перспектива која од посматрача захтева коришћење специјалних 
средстава или заузимање специфичне тачке гледања да би се реконституисала слика. Ана-
морфичка пројекција пориче уобичајену конвенцију „посматрања”; у њој слика добија јасне 
обрисе тек када се посматра из једне тачно одређене тачке посматрања (Collins, 1992). 
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Само једна перспектива, један угао гледања и поглед из једне тачке 
обезбеђују јасност слике! Са било које друге тачке, поглед на слику није до-
бар (јасан!). 

 

Слика 3. Пример анаморфозиса (анаморфозе) 

У друштвеним наукама, с обзиром на заплетеност и комплексност појава 
које истражује, употреба метафора је у најмању руку непотребно поједноста-
вљење! Служи да се поједностављењима оправда недостатак маште (неодгова-
рајућим и неоправданим паралелизмима). Триангулација је једно од тих појед-
ностављења.3 Али, ако је неопходно послужити се метафором, сматрамо да је 
примереније користити анаморфичку слику и објашњење. Теза коју овде засту-
памо је: Не постиже се и повећава бројношћу коришћених епистемологија, ис-
траживачких парадигми и метода истраживања – тачност слике стварности, 
већ се јаснија слика (а то је једино могуће достићи) добија избором одговарају-
ће перспективе (угла и тачке) посматрања (right standpoint of view). Може их 
бити више, али само једна перспектива обезбеђује најјаснију слику. Овде се за-
ступа став да идеал тачности није могуће обезбедити, већ је могуће понудити 

                                                        
3 Један од могућих одговор на ово питање и проблем јесте и Бајесијански приступ (Томас 

Бајес, 1702–1761) у комбиновању вероватноћа. Када сазнамо како би вероватноће тре-
бало комбиновати, можемо почети са изградњом процедуре за комбиновање доказа раз-
личитих врста. Овај проблем ослања се на опште решење које нуди Бајесова теорема, 
која описује како израчунати кондиционалну вероватноћу коректно. Она тврди да веро-
ватноћа случаја А, под услом да се догоди Б, износи: 

   где је: p(A) – вероватноћа случаја (догађаја) А; 
p(A|B) – вероватноћа случаја (догађаја) В под условом да се догодио А; p(B) – вероватно-
ћа случаја В. Теорема помаже у нашој потрази за систематским прегледима јер нам даје 
јасно правило за то како учити из искуства које се може искористити за синтезу података 
изражених нумерички.  
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само мање или више јасну слику (а она је најјаснија, само уколико је посматра-
мо из једне перспективе). 

Јасније је и прецизније ова теза формулисана у поменутим критичким 
напоменама о теоријској и методолошкој триангулацији. 

„Теоријска триангулација нужно не смањује пристрасност, нити ме-
тодолошка триангулација нужно повећава валидност. Теорије су генерал-
но производ посебних и различитих традиција, те тако када се оне комби-
нују истраживачи могу добити потпунију, али не и објективнију слику. 
Слично томе, различите методе се удружују као производ различитих тео-
ријских традиција, те њихово комбиновање може додати дубину и опсег, 
али не и тачност. Другим речима, требало би да постоји триангулисање, 
али не онако како то предлаже Денцин” (Fielding & Fielding, 1986: 33).  

ЗАКЉУЧАК 

Случај триангулације илуструје колико и како релативно незаплетене 
стратегије практичних истраживања могу постати уплетене у филозофске де-
бате које сада муче друштвена истраживања. Провера других извора инфор-
мација – у сврху тестирања валидности иницијалне појединачне интерпрета-
ције или за обезбеђење комплементарних информација –  рутинска је пракса 
у свакодневном животу; она је инкорпорирана у научни рад у историји и дру-
штвеним наукама много пре него што је метафора триангулације развијена. С 
обзиром на то, требало би да оклевамо да је одбацимо – на филозофским 
основама. 

Овде нећемо рећи да нема проблема с тим како се триангулација често 
интерпретира. Један од разлога за опозицију је то што се у методолошкој лите-
ратури она често третира као техника валидације. Док је Кембелова позиција 
била фалијабилистичка, већ дуго постоји тенденција у неким деловима мето-
долошке литературе, нарочито оне која се бави квантитативним методама, да 
се процес друштвених истраживања редукује  на примену техника или пошто-
вање и праћење правила. По тој интерпретацији, триангулација би требало да 
се третира као проблем нацрта истраживања. До извесног степена, критике 
триангулације које долазе од квалитативних истраживача су негативна реакци-
ја на овај техницизам. 

Ако је циљ истраживања продуковање знања о друштвеном свету, и спе-
цифично оне врсте коју социјални научници традиционално врше, онда су нај-
плодоносније интерпретације термина „триангулација“ она прва и она трећа, 
овде истакнута. Даље, као што је наглашено, ове интерпретације су пре ком-
плементарне него што су компететивне. Другим речима, коришћење података 
различитог типа може помоћи да одредимо која је интерпретација феномена 
мање а која више одговарајућа да буде валидна и да обезбеди комплементар-
ност информација које осветљавају различите аспекте онога шта се истражује.  
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Триангулација ове врсте може, такође, помоћи да препознамо ограниче-
ња онога што нам сваки тип података може обезбедити. Наравно, чак и ако се 
усредсредимо на ова два облика триангулације, ту су још увек важна питања 
која можемо поставити о томе шта „комбиновање“ података из различитих из-
вора представља и значи, и како ћемо то искористити. У односу на триангула-
цију као проверу валидности, ово значи одговорити на то како би требало да 
трагамо за тим да препознамо предоминантне претње валидности, повезане с 
различитим изворима података, и колико дуго вршити процес триангулисања. 
У односу на триангулацију као потрагу за комплементарним информацијама, 
један од проблема јесте одговорити на то како би требало да одлучимо које до-
датне информације јесу или нису релевантне за истраживање. Ово су питања 
која, по себи, не отварају фундаменталне филозофске проблеме. Важно је за-
памтити да су ови облици триангулације истраживачке стратегије које нуде до-
казе за информисано суђење, не и технике које би обезбедиле гаранцију исти-
не или комплетности. 

Дозволите да се коначно осврнемо на питање улоге триангулације у та-
козваним микс-методама истраживања. Позиција коју смо заузели овде у вези 
с природом и вредности триангулације слична је оној коју заступају браниоци 
овог приступа. Међутим, желимо да позовемо на опрезност и против повезива-
ња триангулације с комбиновање квантитативних и квалитативних приступа. 
Један од  разлога да се ово не чини јесте то што триангулација може укључити 
коришћење различитих квалитативних извора података, или разних квантита-
тивних метода, пре него што доприноси превазилажењу подела међу њима. 
Много основанија забринутост, међутим, јесте то што је у самом појму микс-
метода истраживања сачувана квалитативно-квантитативно подела чак и док 
(и када) желимо и тражимо да се премости. 

Рецимо на крају да не постоји аутоматска веза између већине избора ко-
ји се чине између сваког аспекта процеса истраживања и избора који се чине о 
осталима. Могуће је комбиновати релативно индуктивни приступ са коришће-
њем квантитативних података; прикупљање неструктурисаних података, па 
окрет према квантитативној форми; извештавати о квалитативном истражива-
њу стандардним форматом итд. Дух залагања за микс-методе истраживања, ко-
јем аплаудирам, подрива тенденција претпоставке да постоје непропусне гра-
нице између квантитативног и квалитативног. Опасност таквог заступања је у 
томе што ипак третира разлику између квантитативног и квалитативног као 
да су оне униформне, стабилне и значајније него што стварно јесу. 
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TRIANGULATION OF RESEARCH METHODS IN SOCIAL PHENOMENA 
RESEARCH: ANAMORPHIC OBJECTION 

Summary 

Starting from the problems of bias and validation in combining different research 
methods and methodologies, the paper discusses the advantages and shortcomings of 
triangulation. The triangulation concept which involves the use of more than one method 
to obtain records from more than one source is critically analyzed, and particularly the 
justification of defining the goal of triangulation as a process that is used to better under-
stand social phenomena by looking at them from more than one perspective. The author 
points out the importance of the awareness that triangulation does not necessarily lead to 
an attempt to support the findings, taking into account the four concepts: triangulation as 
validation check, continuous triangulation, triangulation as a search for the completeness 
of information/image and triangulation as epistemological dialogue. To solve the prob-
lem of the corresponding metaphor and analogy with the original meaning of triangula-
tion, the author suggests an anamorphic paradigm: different methods are combined as a 
product of different theoretical traditions, and their combination can add depth and scope, 
but not accuracy; a clearer picture (and this is only possible to achieve, not accuracy) is 
obtained by choosing the appropriate perspective, angle, and point of view. 

Key words: combination of methods, methodological pluralism, triangulation, 
anamorphosis. 
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CONTENT COMPONENTS OF THE CONVENTION OF 
THE RIGHTS OF THE CHILD AND FOLK PEDAGOGY 

IN FUNCTION OF PUPILS DEVELOPMENT∗∗ 

Abstract: The content components of the curriculum of children's rights learning: 
knowledge, values, skills, indicate that the value aspect is dominant in education for the 
rights of the child. Teacher education is also value-colored and under the influence of 
personal and explicit theories about the development and learning of the child.  

Socialization, upbringing and education are based on intuitive theories about the 
nature of the child and childhood. These theories are partly personal attitudes, and partly 
a result of an archetypal, rooted cultural code. This paper discusses the image of child-
hood and child seen through Serbian folk pedagogy and the idea of child and childhood 
from the perspective of the Convention of the Rights of the Child. By the content analy-
sis method we came to the socialization forms that carry a cultural product such as the 
Convention of the Rights of the Child and the forms we find in folk tales and proverbs. 
This paper points out pedagogical values of both models, their diversity, as well as the 
ability to implement the values that both models carry in school context and in initial 
education of teachers in Serbia. 

Key words: pupil, school, folk pedagogy, socialization, Convention of the Rights 
of the Child. 

 
 
The starting point of this work is the claim that each pedagogical conception 

is based on a specific culture. “Schooling is only one small part of how a culture 
inducts the young into its canonical ways” (Bruner, 2000: 9). If we were to define 
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precisely the whole process through which “a culture inducts the young into its              
canonical ways” the term would be imaged in the word socialization. Why?  

Unlike the term of upbringing which actually implies a conscious, deliberate, 
intentional activity through which society aims to consciously, deliberately instill 
desired qualities in an individual, socialization, besides all contained in upbringing, 
involves also unintentional, spontaneous influences thanks to which the child is                
inducted into the culture (Kon, 1991). Education is a directed upbringing, i.e. the 
transference of cultural values and knowledge from generation to generation. Our 
cultural values are not merely a result of prescribed and explicit rules and norms; 
they are also under great influence of everyday intuitive theories, folk pedagogy. In 
other words, whenever we think of innovating or bring innovations into our                   
educational and pedagogical system, no matter if it is about theories or values, we 
must take into consideration traditional, engrained folkview on the child, childhood. 
Every new theory or different view of child and upbringing must find its place,              
replace or in other way modify folk theories that all participants in the process of 
upbringing and socialization have. Rarely does it happen that what comes as                   
innovation and what is traditional make “a pair of truths that contradict each other” 
(Bruner, 2000: 77).  

The biggest epistemological dilemma in studying childhood and child is still 
unresolved and it reads: “How can an adult reach an objective knowledge about a 
being that is so distant and at the same time so close to them. Distant, as the nature 
of early developmental changes on the path from a child to an adult is such that an 
adult retains quite deformed recollections of their own childhood” (Ivić, 1984: 28). 
The goal of this work is to revive the image of child and childhood seen through 
Serbian folk pedagogy and from the point of view of Convention of the Rights of the 
child, to perceive consistency/inconsistency of socialization patterns in these                       
models. Through the analysis of proverbs which are guardians of life philosophy and 
experience of our nation we come to the traditional and engrained perception of the 
child and childhood in Serbian culture.  

THE METHOD OF ANALYSIS 

Based on proverbs, we shall analyze the folk view on the child and childhood 
in the field of attitude of the community towards the children, position of the                  
children in society and family, desirable child’s qualities, children upbringing,               
development and developmental aspects. In this work we use the method of content 
analysis. The unit of analysis is every proverb that relates to the child and childhood. 
Our analysis has included 121 proverbs. Folk sayings have not been analyzed here 
since “a folk saying is a thought often metaphorical or comparative, tested by life 
experience, but insufficiently rounded or independent and the full meaning is only 
reached in the context of speech” (Stojičić, 1994: 16). Proverbs collected by Vuk 
Stefanović Karadžić (1849) have been analyzed here. That was the central                 
analysis material. In addition to that we have also used the materials from collecting 
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work of Archpriest Milan Smiljanić, Đoko Stojičić, Milisav Protić, Dragoslav 
Novičić and Mehmed-bey Kapetanović. The system of categories in which proverbs 
have been classified came after data collecting.  

After the analysis of proverbs we shall here expose the model of the child 
provided by Convention of the Rights of the child (CRC) comparing it to the                       
traditional child model in our culture, regarding the fact that some elements of this 
model influence a great deal our everyday practice (social and economic crisis,               
social changes, transition and insecurity lead to affirmation of traditional values) as 
well as with “socialization patterns” provided by our modern society. In the analysis 
of CRC the method of content analysis has also been use. The unit of analysis is 
every article of the Convention (54 articles). CRC is a cultural product with one      
embedded model of the child and the childhood conception. Through the content 
analysis of all Convention articles we shall come to the model that it provides, and 
also to the conception of the childhood promoted by CRC.  

THE RESULTS OF THE ANALYSIS 

Model of the child provided by folk pedagogy 

In this work child and childhood are viewed through a cultural-historical                 
approach, from the angle of folk pedagogy. Everyday reactions of the teachers in the 
classroom surrounding, when it comes to upbringing and education, are more often 
steered by their own intuitive theories than by the scientific theories and research. 
Many laics and here we mean people who are not professionally involved in                  
upbringing and education of children, intuitively, safely and consistently conduct 
their own pedagogical theories, although they are unlikely able to verbalize their 
pedagogical theories (Antić, 2010). The folk psychology or folk epistemology                  
language itself uses the terms “I think”, “I believe” or “I intend to” as the most                
convenient ways to describe how a behavior makes sense to us, with no insight to 
whether it is correct. It is certain that our thoughts, beliefs and intentions are visible 
in our behavior (Meadows, 2006). All personal, implicit, intuitive pedagogies fall 
within folk pedagogy. It is only of vital importance to know it if we want its                    
affirmation or reconstruction. Fitting in the cultural context does not mean mere            
assimilation of the culture but also the analysis of content, procedures, truths and 
fallacies that origin from the culture. It is important to encourage the teacher and the 
pupil “to think explicitly of their own psychological postulates in order to get them 
out of the darkness of silent knowledge” (Bruner, 2000: 59). It might be harder to 
understand oneself as a “folk pedagogue” than as a “folk physicist” (Meadows, 
2006). Various views of the child and childhood result in various desirable models 
of the child: child as an obedient and non-conflict being, child as an independent 
person, child as an object of socialization, child as a subject of socialization, child as 
a being that socializes even the adults, child as a working being, child as a playing 
being (Arijes, 1989; Bruner, 2000; Ivić, 1984).  
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The above mentioned models lead us towards a variety of images, notions of 
a child in a culture, time. Through the analysis of proverbs we come to “naïve folk 
psychology”. The following segments have been analyzed in this work: a) attitude of 
the community towards the children, position of the children in society and family; 
b) upbringing and disciplining the children; c) development and developmental             
aspects. 

A) Attitude of the community towards the children i.e. position                                       
of the children in society 

In proverbs that regard attitudes towards the children and attitude of the                 
society and family towards the children, we can see that children themselves are the 
value and that child is the greatest treasure and joy: When there is no small, there 
will be no big (child) (Vuk, no 1210), There is not such a thing as too many children 
nor too much money! (Milan Smiljanić, fp. 23, p. 42). On the other hand, folk                 
proverbs talk about not so pretty a side of child’s nature: Children are only trouble 
(Vuk, no. 939), Children are an unfaithful army (they only eat end spend, but help a 
little) (Vuk, no. 1255); about the role of parents which is tough and responsible: 
Children come first (Vuk, no. 4454), God save the child from parental worries 
(Vuk, no. 780), Small children, small worries, big children, big worries (Milan 
Smiljanić, fp. 23, p. 98). From such an ambivalent attitude of the community                 
towards child we come across a contradicted position of child in the community, 
from Children always come first (Vuk, no. 4454) to Youchew bread with someone 
else’s teeth (Vuk, no. 5585). What clearly stands out in all proverbs is the                            
distribution of power by parameters older – younger, The younger mustn’t object 
(Vuk, no. 5865), One must know who the master and who the servant is (Đoko 
Stojičić, no. 357), The younger is to obey, and the older to give orders (Mehmed-
bey Kapetanović, p. 99), male-female When a son is born, everybody and everything 
is happy, and when a daughter is born, only the broom is happy, and the rest cry 
(Milosav D. Protić, p. 144). The greatest joy for one family was to have a son, a 
male heir to inherit and maintain Slava (the feast of the family saint). It is a                       
misfortune to be ugasnik which means to have no male heirs (Cvijić, 1966). 

B) Upbringing and disciplining the children 

Upbringing has always had a significant place in our traditional culture. It has 
a vital role in future life of every human being: As you sow you shall reap (Mehmed-
bey Kapetanović, p. 80), For ignorance and dishonesty you shall pay a high price 
(Milan Smiljanić, fp. 117, p. 139). Good manners are richheritage (Đoko Stojičić, 
no. 16), The way his home sees him off is the way the village welcomes him                           
(upbringing) (Milisav D. Protić, p. 147) A rude man is the worstkind (Mehmed-bey 
Kapetanović, p. 21). A critical period for upbringing is early childhood: Twist the 
wand while it is green (Vuk, no. 1005), A good rooster learns to crow while still 
young! (Milan Smiljanić, fp. 23, p. 39), A good year is determined by its spring 
(Vuk, no. 976), You can’t teach old horses new tricks (Vuk, no. 2980). Consistency 
and uniformity are of great significance in the upbringing process Too many cocks 
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spoil the broth (Vuk, no. 1175); Children must obey the adults with no objection He 
that is bound must obey (Vuk, no. 5865) because they use someone else’s teeth to 
chew and a silent child will make a good person (Đoko Stojičić, no. 14). The most 
desirable quality of a child is obedience. Children should be beaten for “I won’t” 
(Vuk, no. 1365). A child needs discipline as a tree needs pruning (Dragoslav 
Novičić, no. 3472). Discipline tools are to always get a child involved in doing                       
something: No man better knows what good is than he who has endured devil (Đoko 
Stojičić, no. 14), Diligence is the mother of good fortune (Mehmed-bey 
Kapetanović, p. 22), The dog that is idle barks at his fleas (Mehmed-bey 
Kapetanović, p. 21), beating: The stick is the surest peacemaker (Đoko Stojičić, no. 
27), Spare the rod and spoil the child (Đoko Stojičić, p. 50), Stick is a miraculous 
cure, it has cured quite a lot (Vuk, no. 2915). Proverbs that express doubt in beating 
as a discipline tool are rare: There are two ends to a stick (Đoko Stojičić, no. 27), 
Stick will not make a saint (Đoko Stojičić, no. 27). Physical punishment was not 
only desirable at home but it was also welcomed at school (Vuk, Serbian diction-
ary). Beating was a punishment but sometimes a preventive measure – beat them 
before they do harm because when they have done it already, it’s too late. The paral-
lel can be found in Vuk’s proverb: A gypsy beats his son before he breaks the squash 
(so he will remember and be careful). It is actually an anticipation of mistake.  

Reward, praise are not desirable methods. We have not found a single                    
proverb that would affirm these discipline tools. It is explicitly said: You can’t have 
a well-raised child if you cuddle them too much (Dragoslav Novičić, no. 3469). In 
Vuk’s Serbian dictionary there is no term reward. 

Development and developmental aspects 

There are segments of developmental characteristics where proverbs and sci-
ence are in agreement – early childhood is of the greatest significance in a man’s 
development: Boys will be men (Vuk, no. 3955), Great oaks from little acorns grow 
(Vuk, no. 1605), When there is no small, there will be no big (child) (Vuk, no. 
1212), A ragged colt may make a good horse (Vuk, no. 4003), Every oak has been 
an acorn (Vuk, no. 4009); preschool period is a period of greatest exuberance in 
growth and development: Children grow up too fast (Đoko Stojičić, no. 139); early 
stage show what qualities, temperament will an adult possess: The morning shows 
what the day will be like; A good year is determined by its spring (Vuk, no. 1623); 
childhood is the most optimal period for the development: As the twig is bent, so is 
the tree inclined (Vuk, no. 1019); childhood is also, in many aspects, a critical                
period of development: A good rooster learns to crow while still young! (Milan 
Smiljanić, fp. 23, p. 39), Remove an old tree and it will wither to death (Vuk, no. 
2976), An idle youth, a needy age (Mehmed-bey Kapetanović, no. 276). Upbringing of 
children and their development are age-related: Small children, small worries, big                  
children, big worries (Milan Smiljanić, fp. 23, p. 98). Social environment affect the              
development: One scabbed sheep will mar a whole flock (Mehmed-bey 
Kapetanović, p. 131), He that dwells next door to a cripple, will learn to halt 
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(Mehmed-bey Kapetanović, p. 153). Over the childhood learning is possible and 
needed: The child is the father to the man, What comes fast, goes fast (Vuk, no. 
6225), Never too late to learn (Vuk, no.  6155). 

From the very notion of upbringing, we can conclude that it is one of the               
factors of development. Process and range of upbringing depend on heritage,                    
environment, actions of an individual…Both modern and traditional view of child 
and childhood agree on this claim. “In the biological development in general two 
forces can be observed: the inner, those are the inherited, brought by birth, innate                         
characteristics and the outer or cosmic, geological, physical and psychological                   
influences of the outside world which arise, cause, practice and develop all the inner 
qualities” (Miodragović, 1914). Proverbs point out the decisive influence of                   
heritage in the human’s development: Blood is thicker than water (Mehmed-bey 
Kapetanović, no. 474), What is bred in the bone will come out in the flesh (Vuk, no. 
6345) What is learnt in the cradle lasts to the grave (Vuk, no. 6293); the                       
significance of the family and social environment in development: Children do what 
their father does (Vuk), The way his family raised him is the way other people will 
see him (Milisav D. Protić, p. 147), A scrooge father will make his child a thief 
(Vuk, no. 5945), Take a vine of a good soil and the daughter of a good mother (Vuk, 
no. 691), Like father, like son, like mother, like daughter (Vuk, no. 4355), No                
lordship but from the home (Vuk, no. 3440), The rotten apple injures its neighbors 
(Vuk, no. 5023). Some of the proverbs point out the mutual influence of heritage 
and environment in the development: A great one or a bad one can both become of 
one mother (Vuk, no. 1620), Don’t crow before you are out of the woods (Vuk, no. 
3323), Not even a mother can help a child who can’t express his needs (Mehmed-
bey Kapetanović, p. 225). In the famous work of Jovan Miodragović, Popular                
Pedagogy in Serbia from 1914, it has been pointed out that sometimes not even the 
heritage or the environment can explain the differences between the children: See, 
same mother gave birth to this one and that one, and this one turned out to be an 
angel, and that one a real antichrist (Miodragović, 2009). The actions of an                       
individual also have the important influence on personality development: No man 
better knows what good is than he who has endured devil (Vuk, no. 2570), God 
helps them that help themselves (Vuk, no. 1050), We must not lie down and cry 
“God help us” (Vuk, no. 2854), Do the likeliest and God will do the best  (Vuk, no. 
4605), Work and joy will come (Mehmed-bey Kapetanović, p. 149), Every man is 
the architect of his own fortune (Mehmed-bey Kapetanović, p. 161), The deed comes 
back upon the doer (Vuk, no. 6235). 

Proverbs also indicate the mechanism of development: 

a) Maturation: What comes fast, goes fast, Don’t crow before you are out of 
the woods. People believe that too early and too fast maturation is not 
good: Soon ripe, soon rotten. 

b) Social transmission, that comes from the family and school environment 
where the basic learning mechanism is learning by a model Like mother, 
like daughter. Children learn by looking what adults do rather than by            
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listening to the instructions: Instruction is a long road, example is the 
shortest one (Miodragović, 1914: 318). The important factor of                             
socialization is school: God save the teacher first and then the parent! 
(Milan Smiljanić, fp. 24, p. 112). 

Our analysis points out that there is a huge compliance with opinions and               
researches reached by modern science (psychology, pedagogy, sociology) and those 
reached by folk pedagogy (here explicated through the folk proverbs) in the domain 
of development and developmental aspects. The differences in attitudes can be seen 
both in traditional and modern view of child and childhood in the domains of                 
attitude of community towards children (male and female), position of children in 
society and family, children’s upbringing and disciplining. An image of 
child/childhood presents a social construct and we take Convention of the Rights of 
the Child as an operationalization of the modern concept of the image.  

Model of the child provided by Convention of the Rights of the Child 

In the Convention (explicitly and implicitly) one (particular) model of child is 
contained. Conception that is in the base of this model is that child and childhood 
should be studied by “their own rights”, apart from perspective and interests of 
adults; that children should be observed as active participants in constructing and 
determining their own social life, life of people around them and society in which 
they live (Vranješević, 2006). The child model based on this conception shall be 
here compared to the traditional model in our culture with “socialization patterns” 
provided by our modern society. 

A) Attitude of community towards children, position of children in society  

Relationship between child and community concerns both the attitude of 
community towards child and that of child towards community. To the community, 
the best interest of the child is a primary consideration (art. 3). It does all in its 
power for implementation of the rights recognized in the Convention (art. 4). It                  
protects the child from all forms of discrimination and directs the child towards fu-
ture and independent life in society and towards upbringing in the spirit of values 
proclaimed in the Convention, thus it is obliged to make the principles and                             
provisions of the Convention widely known to children, by appropriate and active 
means (Part II, art. 42). Our traditional community also shows that children are 
“great joy, greatest value”: “Nothing is dearer than a child” (Trebješanin, 1997: 
339), but it primarily concerns male children and it “sees” children and childhood in 
the way we have presented in the text. Messages carried in our elementary school 
course books contain “a controversial system of socialization patterns” concerning 
the individual-community relationship: trust in oneself is being encouraged, devel-
oping personal competences, independence, autonomy, and on the other hand, it is 
pointed out that the power of an individual is negligible when compared to the pow-
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er of a group, personal interest is subjected to general, and wellbeing of an individu-
al equals that of community (Plut, 1993: 320). 

Child, whose model is presented through the Convention, has a responsibility 
towards community, depending on age, abilities and competences. Child’s attitude 
towards community is reflected as attitude towards social and natural community. 
Child is being prepared for responsible life in a free society, in the spirit of                     
understanding, peace, tolerance, equality of people, and friendship among all peo-
ples, ethnic, national and religious groups (art. 29). Child has respect for                       
reputation of his or her country, public safety, public policy. At the same time child 
is being raised with a responsible attitude and attitude of respect towards natural 
community (natural environment). Our course books contain a controversial                      
approach regarding attitude towards others: “they encourage cooperation with                     
others, trust in people, openness towards others on one side, and then, on the other 
side, they imply that evil people do exist, that our history is full of terrifying suffer-
ing of our nation, that we should jealously keep the happiness we have and always 
remain cautious” (Plut, 1993: 320). 

By the Convention, child is a person to the full extent of the word, at any age 
and is to be respected at the same time as a person and as a bearer of cultural values 
of community that they originate from (contrary to our traditional conception that 
childhood is a “preparatory stage for life”, where priority is given to                                      
patriarchal-collective values and interests opposite to personal). Child is a dignified 
being with the right standard of living adequate for the childʼs physical, mental,             
spiritual, moral and social development (art. 27). Contrary to this view of child 
stands a child model in our traditional culture and family, where „child is on the 
lowest scale of social hierarchy, yet to climb up on the scale of power but                            
responsibility as well, with the age“ (Trebješanin, 1990: 340). In our modern society 
not all children are given a possibility for adequate life standard.  

Child does not earn the rights; the rights belong to the child, as a member of 
social community. Children have equal rights irrespective of their race, sex,                   
language, religion, national, ethnic or social origin, property, disability (art. 2). In 
our traditional concept there is a discrimination of female children in relation to 
male children. Such a concept in our modern society emphasizes and 
affirmasmasculine, i.e. there is domination of male children and men in society and 
family (Jarić, 1994; Marinković i Pešikan, 1999; Trebjеšanin, 1990; Trivunac, 
1981).  

Child is a protected being (art. 10, 20, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38). Child has 
personal, privacy rights. No child shall be subjected to unlawful interference with 
his or her privacy, family, or correspondence, nor to unlawful attacks on his or her 
honor and reputation (art. 16). In our culture, privacy of a child is not respected 
enough. Some researches show that about 40% of early school age children in our 
urban environment believe that parents actually have a right to interfere with their 
privacy, to read their letters, diaries (Jokanović, 1993).  
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B) Upbringing and disciplining the children  

Child shall develop his or her personality, talents and mental and physical                   
abilities to their fullest potential (art. 5, 29). Art. 28 defines education as a right and 
prescribes the steps to achieving this right “progressively and on the basis of equal 
opportunity”. Child shall have access to scientific and technical knowledge and 
modern teaching methods (art. 28). And what ischaracteristic for our school is an 
Inherited, traditional “doctrine” with traditional methods (Ivić, Pešikan, Antić, 
2001). In children’s course books a traditional form of learning is dominant,                   
meaningful reception verbal learning and even a mechanic verbal learning (Pešikan i 
Janković, 1998). 

By the Convention, child has a right to participate in all segments of life 
(family life, school, community). Child has the right to express his or her views in 
all matters affecting the child (art. 12), the right of freedom of expression of his or 
her views (orally, in writing or in print), freedom to seek, receive and impart                        
information and ideas of all kinds and in any way (art. 13, 17). Child has the right to 
freedom of association with children of alike interests and to freedom of peaceful 
assembly in order to achieve certain rights (art. 15). In our culture child is raised to 
be good, which means to be passive and obedient, which further means that their 
opinion does not count for (“Shut up while you are talking to your mother” − M. 
Bećković). Our school also prefers obedient and conformist child (Kaurin, 1993). As 
for the family, few domestic researches point out that in our country quite a small 
number of children participate regularly in housework and the fact that 14,2% of 
seventeen-year-olds’ parents claim that the only “chore” of a child is “to learn” 
(Tomanović i Mihajlović, 1999). 

Child is a responsible being. Child’s responsibility comes out of the child’s 
rights. Attitude of child towards others is attitude of respect for rights, freedom and 
respect for other people, other children. Child is aware of the fact that others also 
have their rights. Besides concern for themselves (their rights) child has concern for 
others (others’ rights). What others have no right of doing to a child has a child no 
right of doing to others. What child wants for them must be ready to accept and               
respect in other persons. Child has responsibility for other people’s rights                      
achievement. Responsibility, metaphorically expressed, means making a contract 
“with oneself”, the way Ruso would put it. “Contract” regards obligations that child 
has, in relation to his own rights and to rights of other people. In our traditional                
culture, child is presented as “weak, disobedient, unreasonable, poor, immature               
being” (Trebješanin, 1997: 339); our school prefers obedient child, a child there has 
small or almost no freedom of choice; in the family, child does not have a reciprocal 
part in housework but only a periodical, which results in diminished child’s                      
responsibility. 

Child is to be disciplined in a manner consistent with the childʼs human              
dignity (art. 28). In our traditional concept beating has a great power (“Stick is the 
surest peacemaker”), whereas a reward is a rare tool in our traditional culture (“You 
can’t have a well-raised child if you cuddle them too much”). 
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C) Development and developmental aspects 

Model of child contained in the Convention concerns child’s personality, 
child’s relationship with others and child-community relationship. This model is not 
a static one; it depends on the level of development and age characteristics of a 
child. Growing up, a child has more and more opportunities to participate actively in 
social life. “The Convention is sensitive in relation to certain modifications in                
conception of child and conditions and manners of child’s development. Child is 
treated as a being able to participate actively, age adequately, in their own                         
development and in community’s life (Pešić, 1996: 29). In our traditional school            
context position of student is different: although they become more mature with the 
age, more capable of independent and responsible behavior, school still holds them 
in position of executives of uniform demands and does not respect children’s need 
for natural overgrowth of the needs typical for younger age, which leads to students’ 
frustration (Havelka, 1996). 

Model of child provided in the Convention shows respect for different                     
development potentials of children in regard to child-community relationship as 
well. The younger a child, the greater is responsibility of community for the child, 
and not vice versa. As a child is growing so are responsibilities towards a communi-
ty growing. Regarding interpersonal child’ development, the Convention illuminates 
two important social agents: family and school. The Convention implicitly reflects 
line of development from personal level through interpersonal family level to the 
interpersonal institutional level. All these levels have one thing in common:                     
consistent respect for child’s personality and rights. 

The analysis of the two models (the Convention child model and our                    
traditional model) implies the differences between them. Legislation, modern                  
theories on child’s development (Rogoff, 1990; Wells, 1986; Wood, 1988) imply the 
quality of the child model presented in the Convention. On the other hand, there is 
some truth in the thought that “nothing ages as fast as what wants to stay young” (D. 
Radović). Therefore, it makes sense to raise a question why we want to implement 
the values carried in the CRC in the school context and initial teacher education in 
Serbia? In order to answer this question we need to know What are the contents of 
life, education, learning that come out from the Convention? 

 
Content of education for children’s rights 

Conceptual content of children’s rights consists of three components:                    
knowledge, values and know-how (skills). These three components make a                           
prerequisite of transformation of a “paper model” into reality and of achievement of 
modifications on the level of behavior.  

Knowledge is related to knowing and understanding the very term of rights; to 
knowing what their (children’s) rights are; to familiarization with the Convention 
content; to familiarization with other alike concepts such as: freedom, nation,                 
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equality, tolerance of differences, culture, cooperation…; conception that each right 
derives a responsibility and that terms right and responsibility are two inseparable 
aspects of the same phenomenon; knowledge that some children are sometimes               
deprived of some rights, either locally or globally… 

Values are related to phenomena that, for some reason, have be attributed 
with the status of values, “but, essentially, it is about psychic entities, since it is 
about beliefs in which phenomena deserve to be proclaimed the values” 
(Kuzmanović, 1995: 18). Some authors (Fountain, 1992) instead of the values              
component use the attitudes component. We have opted for the values component, 
as they are more general than attitudes; they make the source of attitudes. Values 
promoted in the Convention are general democratic values: individualism, tolerance, 
cooperation, humanity, righteousness, solidarity… 

Know-how (skills) are related to intellectual and social skills significant for 
child’s rights concept: opportunity to apply ideals such as freedom, equality and          
accepting the differences in classroom and in everyday life of students, and                      
perception of these in global context; a skill to be an efficient representative of one’s 
own and someone else’s rights (including discussion, negotiating and attestation); 
capability to take responsibility for one’s own actions. 

Behaviors are built through/over practical life experience of living in                     
environment that constantly defines child’s status in school in compliance with the 
Convention’s rights of the child and through a personal child’s experience that 
child’s rights are really exercised. Some of those behaviors are: compassion with 
those who have been deprived of social rights; readiness to undertake a constructive 
action in the name of others; commitment to not only defend rights but also to                
accept and fulfill obligations and responsibilities. This level, level of behavior                
contains all three above mentioned (knowledge, values, skills). 

We have defined the conceptual content of this curriculum. It consists of the-
se components: knowledge, values, skills and behaviors. What we are interested in 
now is: to which sphere of development do values, skills and behaviors contained in 
the Convention belong and why does this sphere exactly interest us (our school and 
initial teacher education)? 

 
Children’s rights in school and initial teacher education 

If we go back to the model of the child that comes out from the Convention, 
to content components of curriculum of learning about children’s rights: knowledge, 
values, to the fact that aspect of values dominant in education for children’s rights, 
we can come to the conclusion that the sphere of social knowledge, values and skills 
is the dominant one. Therefore, the Convention, i.e. children’s rights as a part of 
school life, program, school learning, as one of the concepts in initial teacher                
education are one of the instruments for achievement of children’s socialization and 
upbringing. Through the contents provided in the Convention, presuming they are 
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pedagogically conceived, it may be contributed to the achievement of important              
pedagogical goals of school, i.e. education. Here lies the answer to the question why 
children’s rights in school and initial teacher education. To this part of the curricu-
lum primarily socialization and upbringing of children are a primary goal,                      
particularly upbringing for a role of community member and a role of citizen. It may 
be more precise to say that upbringing for roles that child has in a community: a role 
of a child in family, a role of a brother or sister, a role of a student, a role of a com-
pany member. In that sense, in the school context, participatory rights are primary as 
they see child as an active participant in their own development, learning and                
development of school and class. 

Children’s rights are connected to education of child/student and to education 
of teachers. Out of 54 articles of the Convention, two of them directly refer                       
education. Art. 28 prescribes that a state is obliged to provide education free and 
available for all and Art. 29 refers to educational goals that should: be directed to 
development of every student’s personality and talents, prepare child for active                
participation in community, nurture child’s respect for parents, their own culture and 
culture of others, national and general human values and to build attitude of respect 
for the environment. Some articles indirectly refer to the ways by which the                      
Convention general goals could be achieved: the child’s right to express his or her 
views in all matters affecting the child (art. 12), the right to receive and impart              
information in an age adequate manner (art. 13), the right to freedom of association 
with adults and other children alike in the manner that does not violate the others’ 
rights (art. 15), right to assess appropriate information (art. 17). If we put all these 
rights into the school context, into a school day time structure, we shall notice that 
most of the time a child spends in school is actually spent in classes, therefore in the 
role of a student. The question is how can education and school achieve positive 
socialization effects in the class, in the teaching/learning process? Is it possible for 
schooling to realize the desired socialization and pedagogical effects that are in the 
base of the Convention? In the previous chapter we discussed the conceptual content 
of children’s rights and the epistemological nature of these contents and we have 
come up with the conclusion that two components are dominant: values and skills. 
Values and skills cannot be developed through teaching methods prevailing in our 
schools, and active learning, research methods, individualized teaching and other 
teaching methods that would provide greater students’ participation in                             
teaching/learning process are very rarely implemented (Ivić, Pešikan i Antić, 2001). 
Research, cooperation methods can achieve both pedagogical and socialization               
effects as they emphasize participation of students in teaching/learning process,          
expressing their opinions with no fear of mistake during the learning process and  
great level interactivity in the learning process. Pedagogical and socialization goals 
can be achieved only by students’ education participation. By education participa-
tion we mean the level and quality of child’s participation in learning process and it              
involves: initiative on the side of an adult or a child, understanding of what is being 
learnt, feedback on one’s activity, opinion expressing, personal attitude, and taking 
into consideration child’s life experience (Marinković, 2004). The Convention                 
conception is in compliance with what we have just exposed here, but our school is 
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not. Therefore, modification of paradigm regarding the teacher’s role in the process 
of education is needed. It primarily means greater level of teacher autonomy which 
will result in teacher’s responsibility in the area of coordination of whatever teacher 
does with children’s developmental abilities, their future, their needs and individual 
characteristics and in moving the focus from teaching to learning, i.e. from teacher 
to student, where teacher ceases to be a controller and becomes a partner in the pro-
cess of learning. Working teachers have a demanding task to deconstruct their own 
practice and part through self-reflection. In order to perform these complex          
professional tasks, a teacher will need an appropriate education. Such education, in 
its base, has a modified paradigm, teaching teachers who will move the focus from 
themselves to students, from teaching to learning. What does all this mean for                
faculties that educate teachers (nursery, school, academic teachers)? Faculties of 
teacher education, through their process of education and as an outcome of such ed-
ucation must: a) train students for a student-teacher partner role, where accent will 
be on students’ activity, their contribution to their own process of learning, initial 
development, independence and decision making; b) train future teachers to be                 
partners to their students with the goal to enrich their development and ensure                   
qualitative achievement of the students (conceptual, conditional, procedural and                   
metacognitive knowledge, and not only declarative knowledge). In the base of the 
paradigm where accent is on student and learning lies the student activity, but not 
any kind of activity, but a related mental activity RMA (Ivić et al., 2001) in regard 
to the nature of the subject and learning outcomes. We need to note the difference 
between low order RMA and high order RMA. Low order RMA refers to all                     
activities related to reproductive and mechanic learning, high order RMA refers to 
activities that demand meaningful learning where knowledge is not given in its final 
shape but it is on the student to reveal it using prior knowledge, experience and 
skills. High order RMA as an effect has permanent, conceptual knowledge that can 
be used in contexts other than that in which they have been gained. High order RMA 
enables development of procedural and metacognitive knowledge (Antić, 2010). 
Educating teachers for designing high order RMA will contribute not only to better 
educational but also to better socialization effects. Reproductive and mechanic                   
learning which are in the base of low order RMA as a result has socialization and 
pedagogical effects different from conceptual, problem learning which are in the 
base of high order RMA. Basic postulate of developmental and participatory                   
children’s and students’ rights is respect for views and opinions of children on               
activities that affect them, as well as participation of children in activities relevant to 
their age and level of development‘, whereas school and learning are activities pre-
sent significant matters for a child and for a society.   
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САДРЖАЈНЕ КОМПОНЕНТЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА И 
НАРОДНЕ ПЕДАГОГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА УЧЕНИКА 

Резиме 

Садржајне компоненте курикулума учења о дечјим правима: знање, 
вредности, вештине, указују да је вредносни аспект доминантан у образовању за 
дечја права. Образовање наставника је такође вредносно обојено и под утицајем је 
личних и експлицитних теорија о развоју и учењу детета. Социјализација, 
васпитање и образовање темеље се на интуитивним теоријама о природи детета и 
детињства. Те теорије су делом лични ставови, а једним делом су резултат 
архетипског, укорењеног културног кода. У овом раду говори се о слици детињства 
и детета виђеним кроз српску народну педагогију и виђењу детета и детињства из 
угла Конвенције о правима детета. Методом анализе садржаја дошли смо до 
социјализацијских образаца који носи један културни продукт какав је Конвенција о 
правима детета и образаца које налазимо у народним предањима и пословицама. 
Овај рад указује на педагошке вредности оба модела, на њихову различитост као и 
на могућност имплементирања вредности које носе оба модела у школски 
контекст и у иницијално образовање наставника у Србији. 

Кључне речи: ученик, школа, народна педагогија, социјализација, 
Конвенција о правима детета. 
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ПЕРЦЕПЦИЈА ДИРЕКТОРА ШКОЛА О РАЗВОЈУ 
КВАЛИТЕТА И ИНКЛУЗИВНОСТИ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ ПРОЦЕСА КАО СТАНДАРДИМА 
ЊИХОВИХ КОМПЕТЕНЦИЈА∗∗  

Апстракт: Компетентност директора подразумева одлике, знања и 
способности потребне директору да би оптимално остварио циљеве школе 
постављене од стране друштва. Велики распон задатака и одговорности, али 
и очекивања која су наметнута чине улогу директора школе веома 
захтевном и сложеном. У раду се приказују резултати квалитативног 
истраживања како директори перципирају своје компетенције у области 
развоја квалитета и инклузивности образовно-васпитног процеса. Резултати 
показују да директори познају своје компетенције, али  њихова реализација 
у поменутим областима усмерена је углавном на веома општа питања и из 
позиције управљања и менаджерског приступа. 

Кључне речи: директор школе, компетенције, стандарди, квaлитет и 
инклузивност. 

УВОД 

Многе улоге које директори морају да остваре у вођењу и управљању 
школом, често представљају тешкоће за њих саме. Директори осећају да им 
недостају неопходне вештине и знања како би могли да успешно оставре 
очекивања ефикасности и ефективности у образовању (Ђуришић-Бојановић и 
Максић, 2006). У ситуацији када наставник постаје директор тада се упознаје 
са низом нових улога које мора да реализује, а многи од њих се тешко сналазе. 
Вокер и сарадници  истичу да је неопходна систематска припрема будућих 
директора у смислу нових неопходних знања и вештина које су потребне за 
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реализацију послова директора школе (Walker, Anderson, Scackney, Woolf, 
2003). Потреба за систематском припремом директора је присутна, с обзиром 
на то да се улога директора стално мења, да он мора бити и руководилац и 
педагог и стручни сарадник наставницима и неко ко руководи процесом 
професионалног усавршавања запослених и развојем школе, те он мора да 
одговори на потребе запослених и потребе развоја школе (Balyer, 2012). Нека 
истраживања и расправе наглашавају улогу директора као најважнијих 
субјеката чије компетенције и способности руковођења утичу на резултате и 
успешност остваривања образовно-васпитних циљева школе и утичу на правце 
развоја (Peko, Mlinarević, Gajger, 2009; Stančić, 2012; Harris, 2003). Такође, 
резултати истраживања указују на измењену улогу директора у многим 
земљама где директор одговара за резултате успеха рада школе, рада 
наставника и ученика (Pont, Nusche, Moorman, 2008). 

Питањима директорских компетенција се у проучавању приступало на 
различите начине. Неки аутори су, разматрајући садржаје компетенција 
директора, дошли до оквира компетенцијских профила. Они су усмерени на: 
инструктивно вођење, развој људских потенцијала и капацитета школе, 
партиципативно школско вођење, тимски рад и ефикасно управљање, однос 
школе и окружења, стратешко (развојно) вођење школе и етичку димензију 
школског вођења (Đaković, 2012; Stančić, 2013). Један од закључака 
проучавања садржаја националних компетенцијских стандарда школског 
управљања у неким земљама (Холандија, Сједињене Америчке Државе, 
Енглеска, Шкотска и Аустралија) је да свака држава која придаје важност 
образовању и поставља га као национални приоритет, развија и утврђује 
националне компетенције стандарда за директоре школа (Ingvarson, 
Anderson, Gronn, Jackson, 2006). Стандарди утичу на већу веродостојност 
професије и на њима треба да се темељи образовање, оспособљавање, 
лиценцирање, начин избора и реизбора директора, његово усавршавање као и 
вредновање (Stančić, 2017). 

Нормативном регулативом су дефинисане компетенције директора  у 
Републици Србији кроз Правилник о стандардима компетенција директора 
установа образовања и васпитања из 2013. године. Стандарди су дефинисани у 
оквиру шест области, а за сваку област дефинисани су стандарди, а као ближе 
одређење којима се мери оствареност стандарда,односно, дефинисани су 
индикатори. 

Мало је истраживања у нашој земљи која се баве остваривањем 
компетенција директора школа. У овом раду као најшири оквир од кога 
полазимо јесте управо реализација компетенција директора. Определили смо 
се за  перцепцију директора о остваривању компетенција у оквиру развоја и 
осигурања квалитета наставног и васпитног процеса у школи и обезбеђењу 
инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу. Квалитет школског 
рада је рефлексија квалитета образовно-васпитног рада и начина на који они 
који управљају пружају подршку наставницима у осмишљавању, планирању и 
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реализацији школских активности (Caldwell, 2005). Инклузија као једна од 
сложенијих промена подразумева комплексне улоге различитих атера рада у 
школи. Директори се сматрају као водеће личности у имплементацији 
инклузије и као носиоци промена (Avisar, Reiser, Yona, Leyser, 2003). 

МЕТОД 

С обзиром на то да је мало истраживања код нас који су се бавили 
питањима примене стандарда компетенција директора школа, а у претходном 
разматрању смо изнели вредност и потребу примене, циљ нашег истраживања је 
сагледавање перцепције директора о реализацији компетенција у области развоја 
и осигурања квалитета наставног и васпитног процеса у школи и обезбеђењу 
инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу. Примењен је 
квалитативни приступ кроз организовање фокус група и реализација 
квалитативног интервјуа. Разлог примене овог метода је што се добија велики број 
информација и података који имају ширка значења. Рад у фокус групама је 
реализован на узорку од 76 директора основних и средњих школа (рад у три 
групе), а разговори су трајали у просеку око 120 минута. Оквир квалитативног 
интервјуа је дефинисан пре рада са фокус групама и усмерен је на три целине: 
стандарди компетенција директора, компетенције директора у области развоја и 
осигурања квалитета наставног и васпитног процеса у школи и компетенције 
директора у обезбеђењу инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу. 
Анализа података добијених кроз фокус групе вршена је методом тематске 
анализе кроз неколико фаза: транскрибовањем вербалних података, 
идентификацијом главних свеобухватних тема, њихово дефинисање и кодирање 
(Braun & Clarke, 2006). 

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА 

Анализом добијених података кроз транскрибовани материјал, 
груписали смо их у три теме које се односе на: стандарде компетенција 
директора, области компетенција у развоју и осигурању квалитета наставног 
процеса у школи и у обезбеђењу инклузивног приступа у образовно-васпитном 
процесу. У оквиру сваке ове теме су се категорисале следећe подтеме: 
познавање стандарда компетенција директора и начини примене компетенција. 
У следећој фази анализе издвојено је 8 категорија (кодова), а однос тема, 
подтема и категорија (кодова) дат је у Tабели 1. 
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Табела 1. Класификација тема, подтема и кодова 
 

Теме Подтеме Кодови 
Стандарди                  

компетенција                      
директора 

Познавање                                       
стандарда 

Искуство у раду. 
Усавршавање. 

Развој и                                  
осигурање  
квалитета                            
наставног                   
процеса                                           

у                              
школи 

Остваривање                    
стандарда 

Квалитет наставног                        
процеса у школи                          

(развој и подстицање). 
Улога у изради и                          

примени стратешких               
докумената у школи. 
Процеси вредновања                       

и самовредновања                        
наставе и учења. 

Обезбеђивање 
 инклузивног                  

приступа                     
образовно-васпитном              

процесу 

Остваривање                     
стандарда 

Идентификација ученика 
којима је потребна            
подршка у школи. 

Обезбеђивање услова у    
школи за ученике којима             

је потребна подршка. 
Индивидуални образовни 

планови. 
 

Стандарди компетенција директора. Директори сматрају да је за 
обављање функције директора у школи важно претходно искуство које су 
имали у образовно-васпитном раду и да им то помаже да реше многа питања 
која се постављају у активности у школи. Такође, сматрају да развијање 
компетенција као наставника пре преузимања улоге директора је умногоме 
повезано са компетенцијама директора: 

Са мојих двадесет година рада у школи није ми било тешко да 
предузмем све обавезе и снађем се у улози директора. 

Па, Закон поставља услов за обављање функције директора да морају 
имати искуство у образовању, ваљда то нешто говори. 

Ја мислим да би требало у Закону да се прописано искуство од пет 
година повећа као критеријум за избор директора. 

Нека истраживања су показала да се директори најчешће баве само 
руковођењем и да су често изненађени најмање очекиваним ситуацијама које 
претпостављају и неке друге компетенције (Максић и Ђуришић-Бојановић, 
2005; Walker et al., 2003). Због тога је важно да се директори припреме и обуче 
за ту функцију, да познају стандарде компетенција директора и кроз програме 
усавршавања да развијају неопходне компетенције. Директорима није довољно 
знање из њихове матичне струке јер он данас решава сложене проблеме 
различитих области, да би успешно објединио и педагошку и 
администратицну страну свога рада мора задовољити компетенцијске профиле 
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и стандарде које мора добро да познаје (Hitrec, Jurčev, Đaković, 2009; Špiljak i 
Modrić, 2009).  

Из разговора са директорима јасно се издвојио став да је неопходно 
њихово континуирано усавршавање у различитим областима и на различите 
начине. Велики број директора наводи потребу за усавршавањем из области 
менаџмента и законодавства, области која се односи на наставу и учење, 
инклузију, комуникационе вештине и начини обезбеђивања квалитета рада школе: 

Ја сам била наставник енглеског језика и у току свог студирања нисам 
изучавала ништа што има везе са менаџментом и законима, а то је веома 
важно да могу да обављам многе активности везане за директорски посао. 

Као директор средње стручне школе, имам потребу да се више бавим 
наставом, али мислим да морам у томе још да се усавршавам. Ја сам инжењер. 

У нашој школи има приличан број деце која морају да раде премa 
индивидуалном образовном плану и ту има доста проблема. Тешко је то 
пратити и учествовати у процесу инклузије ако се тај процес не познаје.  

У истраживању Славице Максић и сарадника директори су навели да 
социјалне компетенције и способност креирања добре комуникације, која је 
основа добрих међуљудских односа, одликује директора као доброг 
организатора посла (Максић, Ђуришић-Бојановић, Аврамовић, 2002). Слични 
резултати показују да умеће комуникације и вештине директора одржавају 
добре интерперсоналне односе, што јесте веома значајно за обављање 
функције директора (Walker et al., 2003).  

Развој и осигурање квалитета наставног процеса у школи. Процес наставе 
и учења у школи се унапређује кроз промовисање исхода учења и постигнућа 
уеника. Управљање квалитетом рада школе подразумева израду стратешких 
докумената којима се планира рад и развој школе. Један од индикатора 
компетенција директора за стандард осигурања квалитета је да директор уме да 
користи стратешка документа о развоју образовања и васпитања. Директори који 
су учествовали у разговору углавном су наводили да су за њих стратешка 
документа развојни планови школа и нормативна документа. 

Истраживања показују да директори школа морају бити иницијатори 
промена, да подржавају и подстичу чланове колектива на иновативност, као и 
на заједничку организацију многих активности у настави (Burns, 2003; 
Павловић, 2008; Шевкушић, 2014). Директори сматрају да се настава и учење 
унапређује кроз промовисање резултата исхода учења и опремањем школе 
савременим наставним средствима, нешто мање промоцијом и подстицањем 
примера добре праксе у школи и ван ње, као и праћењем и подстицањем 
примене савремених наставних метода и облика рада у настави: 

У сарадњи са наставницима трудимо се да ученике који постижу успех 
похвалимо или наградимо. 

Кад посећујем часове увек дам повратну информацију ученицима о 
њиховим активностима на часу. 
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Трудим се да набавим приоритетна наставна средства и подржавам 
наставнике да учествују у неким пројектима кроз које можемо опремити 
учионице или добити нека наставна средства. 

Нарочито на огледним часовима тражим од наставника да користе 
савремене методе рада и наставна средства и да ти часови буду различити 
од редовних. 

Директори сматрају да треба наставницима пружати подршку у оквиру 
ових питања наставе, али углавном то посматрају из позиције менаџера јер 
своју улогу виде као некога ко је задужен да обезбеди материјална средства за 
набављање наставних средстава, као и подстицање наставника да унапређују 
свој рад и усавршавају се. 

Оно што се очекује од директора је да део свог професионалног времена 
проведе у учионици. Нека истраживања  у САД су показала да директори мало 
времена одвајају да прате и процењују наставу (Grissom, Cohen, Rarfeldt,  
Brown, 2014). Потребе савремене школе данас од директора захтевају да буду 
лидери унапређивања наставе, да својим наставницима помажу у томе и да 
процењују њихов рад (Lavignel & Chamberlain, 2017). Блажевић у свом 
истраживању наводи да директори и наставници веома ниско процењују начине 
на које директори подржавају увођење иновација и на који начин мотивишу 
наставнике за рад (Blažević, 2014). Кад се наставницима помогне да преиспитају 
своје скривене теорије и практичне импликације, тада се усмеравају да стално 
унапређују свој рад и бивају отворени за учење (Половина и Павловић, 2010). 

Обезбеђивање квалитета служи за то да се испуне дефинисани захтеви 
квалитета и представља систематичан процес којим се процењују и верификују 
процеси и исходи, упоређујући их са стандардизованим вредностима 
квалитета (Стаматовић, 2015). Процес самовредновања рада школе је пут и 
начин за обезбеђивање квалитета. Директорима је важно каква је екстерна 
процена квалитета рада школе, док процес самовредновања и развојног 
планирања више схватају као наметнуту законску обавезу: 

Важно ми је како је оцењена моја школа на екстерном вредновању, ту 
видимо шта треба да мењамо. 

Мислим да екстерно вредновање није довољно објективно, јер се рад школе 
посматра и вреднује само на основу документације и одређеном броју часова. 

Самовредновањем рада школе се бави тим за самовредновање и на 
основу тог извештаја планирамо рад. 

Велику помоћ у самовредновању имам од педагога, али мислим да је то 
само формална обавеза школе. 

Реализација ових процеса подразумева да наставници на челу са 
директором морају да поседују знања из ових области из области примене 
техникаријума и инструмената у процесу самовредновања да би се објективно 
вредновао рад школе, а резултате ставили у функцију планирања развоја.  

Обезбеђивање инклузивног приступа образовно-васпитном процесу. 
Принципи инклузивног образовања чине да све школе буду отворене за 
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различитости, а приступ без овог квалитета негативно утиче на досезање 
циљева једнакости и правде (Polat, 2011). Питање могућности обезбеђивања 
квалитетног инклузивног образовања повезано је са развојем професионалних 
и социјалних компетенција наставника и директора школе (Bouillet, 2008). 
Инклузивно деловање школе се углавном посматра кроз различитости у 
подучавању, пружању подршке у учењу и постојањем ресурса за деловање 
(Ivančić i Stančić, 2013). Стандард компетенције директора везан за инклузивни 
приступ кроз индикаторе конкретизује активности директора усмерене на 
препознавање и уважавање различитости код ученика, толеранције, потреба 
ученика и повезивање њихових потреба са индивидуалним образовним планом 
и програмима учења. Директори своје компетенције у овој области виде у 
подршци наставницима код идентификације ученика којима потребна 
подршка, кроз обезбеђивање услова, првенствено материјалних, па и 
кадровских за развој инклузивне културе школе, као и учеснике у тимовима за 
израду и верификацију индивидуалних образовних планова:  

У школи се доста промовише толеранција и различитости, то раде 
наставници који су у тиму за борбу против насиља и одељењске старешине.  

Покушавамо да обезбедимо прилазе и кретање кроз школу ученицима са 
инвалидитетом. 

Добро сарађујемо са интерресорном комисијом за инклузију.Они нам 
помажу код препознавања потреба ученика да раде по посебним програмима. 

Имамо приличан број деце која раде по ИОП-у, наставници и педагози 
сарађују са родитељима деце која раде по овим програмима.  

Кад посећујем часове обратим пажњу на ученике који раде по ИОП-у и 
добијам повратне информације од наставника. 

У разговору са директорима није се могло уочити да су директори 
довољно свесни своје одговорности у развијању инклузивне културе школе. 
Они одговорност приписују наставницима и стручним сарадницима у школи. 
Коб (Cobb, 2015) је дошао до закључка да је потребно додатно образовање 
директора школа у области инклузивног спровођења програма како би 
остварио неопходне улоге у циљу подстицања инклузивности. Још једно 
истраживање које истиче улогу директора у развоју инклузивне културе школе 
наглашава да директори имају позитивне ставове везане за очекивани успех 
ученика који раде по посебним програмима, као и позитивне ставове у односу 
на различите моделе инклузивне образовне праксе (Gilada, Reiser, Leyser, 
2003). Оно што су директори већ истакли у разговору је њихова потреба за 
додатним образовањем из области инклузије. 
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Савремена школа као широк контекст, захтева од директора да остварује 
велики број улога и реализује различите компетенције. Компетенцијски 
стандарди су прописани како на међународном, тако и на националном нивоу. 
Резултати истраживања указују да директори познају компетенције, али 
њихова примена захтева да се стално стучно усавршавају у различитим 
областима. Квалитет наставе је важан сегмент рада школе и директори је 
везују за резултате и постигнућа ученика, сматрју да квалитету наставе 
доприноси стална промоција исхода, опремање школе и подршка и 
иновацијама. Обезбеђивање квалитета рада школе је одговорност свих 
запослених, а директори се ослањају више на резултате екстерног вредновања, 
него на резултате самовредновања рада школе као основе за планирање 
развоја. Компетентност директора за реализацију процеса инклузије директори 
виде као област за коју треба да се усавршавају, а одговорност и реализација, 
према њиховом мишљењу је професионална одговорност наставника. 

На основу резултата могу се издвојити неке потребе и импликације 
везане за праксу управљања и руковођења школом. Поред програма стручног 
усавршавања, оно што би допринело компетентности директора школа јесте 
квалитетна селекција, претходна провера компетенција, отвореност и 
мотивисаност будућих директора за развојем школе и свих запослених, као и 
стална мотивација и потреба за личним професионалним развојем, али и 
подстицање процеса професионализације управљања школом. 
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Summary 

The competences of school principals imply characteristics, knowledge and                  
abilities that the principals need in order to optimally achieve the goals of the school set 
up by the society. A large range of tasks and responsibilities, but also the expectations 
imposed, make the role of the school principal very challenging and complex. The paper 
presents the results of a qualitative research on how the principals perceive their                    
competencies in the field of quality development and inclusiveness of the educational 
process. The results show that principals know their competencies, but their                              
implementation in these areas is focused mainly on very general issues both from the 
perspective of management and the managerial approach. 

Keywords: school principal, competences, standards, quality and                       
inclusiveness. 
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МОГУЋНОСТ ПРЕВЕНЦИЈЕ ВРШЊАЧКОГ     
НАСИЉА ПОДСТИЦАЊЕМ ПРОСОЦИЈАЛНЕ 

ВРЕДНОСНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

Aпстракт: Вршњачко насиље је раширена појава у многим школама и 
доминантан проблем данашњице. Како је вршњачко насиље значајан дру-
штвени проблем који може оставити иреверзибилне последице на развој 
младих, императив савремене педагогије је управо превенција овог негатив-
ног друштвеног феномена. Наша основна претпоставка је да управо подсти-
цање позитивног, друштвено-прихватљивог понашања, односно неговање 
просоцијлне вредносне оријентације, чини основу свих превентивних актив-
ности и мера у школи усмерених ка вршњачком насиљу. У овом раду анали-
зираћемо могућност превенције овог негативног друштвеног феномена, 
управо подстицањем позитивног, друштвено-прихватљивог понашања и 
развијањем просоцијалне вредносне оријентације. 

Кључне речи: вршњачко насиље, превенција, просоцијално понашање, 
моралне вредности 

УВОД 

Вршњачко насиље је врло раширена појава у многим школама. О томе 
сведочи и све чешће извештавање медија о насиљу међу вршњацима које завр-
шава у неким случајевима и врло екстремним последицама. „У ери глобализа-
ције, експанзија вршњачког насиља јесте доминантан проблем данашњице. У 
школској средини, насилна интеракција има одлике групне активности у којој 
се могу идентификовати различите улоге с обзиром на статус моћи, доминаци-
је и индивидуалних карактеристика ученика” (Јевтић, 2017: 153). 
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Како је вршњачко насиље значајан друштвени проблем који може оста-
вити иреверзибилне последице на развој младих, императив савремене педаго-
гије је управо превенција овог негативног друштвеног феномена. „У савреме-
ном концепту социјалне педагогије нестаје мотив друштвене дисциплине, док 
мотив превенције постаје све снажнији” (Јевтић, 2011: 25). 

Период школовања јесте период у којем је појединац најдуже изложен 
организованом, систематском утицају васпитања и образовања. Школа је ме-
сто на којем се одвија велики број социјалних контаката, те самим тим постоји 
опасност да баш неки од тих контаката буду извори агресивног понашања и 
вршњачких сукоба. Поповић (2014) истиче да школу похађају ученици разли-
читих особина и да потичу из различитих социјално-културних окружења, те 
школа мора тежити васпитном деловању у свим аспектима развоја ученика во-
дећи рачуна о његовим индивидуалним карактеристикама, што ће само по себи 
превентивно деловати на развој конфликтних ситуација. 

У овом раду анализираћемо могућност превенције овог негативног дру-
штвеног феномена, управо подстицањем позитивног, друштвено-прихватљи-
вог понашања и развијањем просоцијалне вредносне оријентације. 

ТЕОРИЈСКО ОДРЕЂЕЊЕ ОСНОВНИХ ПОЈМОВА 

Социјално понашање појединаца може се манифестовати као позитивно 
и негативно. О вршњачком насиљу говоримо као о неприхватљивом и 
неприлагођеном друштвеном понашању. Вршњачко насиље може се одредити 
као социјална интеракција између појединаца унутар вршњачке групе коју ка-
рактерише поновљено агресивно понашање физичке, вербалне и релационе 
природе, и коју чине појединци који имају већу моћ и свесно је злоупотребља-
вају зарад повређивања особе која је немоћна, а да притом жртва ничим није 
изазвала такво понашање насилника (Марковић, 2017).  

На другој страни, просоцијално понашање подразумева поступке и ак-
тивности које доприносе добробити других. Просоцијалност је константа сва-
ког људског бића. Она је саставни део суштине човека. То је спремност и спо-
собност да се други прихвате и разумеју као и да се учини нешто за друге без 
обзира на награду. „Њене дубоке хумане, емоционалне и моралне намере у са-
гласности су са љубављу којом се другом жели добро“ (Жилинек, 1997: 131). 
Просоцијално понашање чини суштину међуљудских односа, јер „један од нај-
важнијих аспеката човековог понашања, који нас разликује од осталих врста, 
јесте степен помоћи, сарадње и алтруизма између људи” (Knafo & Plomin, 
2006: 771). Људи су друштвена бића која преферирају да живе једни са други-
ма, унутар друштвених група и културног оквира, те „већина култура подстиче 
или чак захтева просоцијално понашање, јер је оно од виталног значаја за дру-
штвени систем” (Twenge et al., 2007: 56). 
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Анализом релевантне литературе и дефиниција које се баве проблемати-
ком просоцијланог понашања, можемо извести закључак да се под појмом про-
социјално понашање подразумева широк опсег понашања који се креће од одсу-
ства негативних форми понашања, преко понашања која су усмерена на добро-
бит других, уз могућу добробит и за самог појединца, до алтруистичких понаша-
ња којима је циљ туђе добро, без очекивања личне добити (Спасеновић, 2004). 

ПРЕВЕНЦИЈА ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА КРОЗ ПРИЗМУ                 
МОРАЛНИХ ВРЕДНОСТИ 

Друштвене промене које су се дешавале у нашем друштву и које се и 
данас дешавају прати криза морала и конфузија вредности, што може бити  
препрека испољавању позитивног социјалног понашања. Сведоци смо својевр-
сне кризе вредности, која је видљива како на индивидуалном тако и на дру-
штвеном плану. „У друштву у којем су моралне вредности на ниском нивоу 
просоцијални дискурс, толеранција, алтруизам и емпатија постају ретке поја-
ве” (Којић и Марков, 2011: 235).  

Код младих повећана је популарност утилитарног и хедонистичког сти-
ла, као и мања склоност новијих генерација младих ка алтруистичком начину 
живота. То значи да код младих опада популарност животних стилова који 
подразумевају залагање за опште интересе и добробит других, а расте афини-
тет за начине живота који говоре о усмерености ка личној добробити (Јоксимо-
вић и Максић, 2006). То је један од разлога зашто школа као институција која 
се бави васпитно-образовним радом мора тежити очувању моралних вредно-
сти, а подстицање просоцијалног понашања један је од начина за то.  

Подручје моралног васпитања свакако је значајно подручје када говори-
мо о развоју и подстицању просоцијалног понашању. „Бити добра особа, бити 
пожртвована, човекољубива, која брине о другима, која има добре мотиве, чи-
ни темељ моралних норми” (Миочиновић, 2004: 35). Морално васпитање је 
процес у којем појединац формира своју личност, обликује своју моралну 
свест, осећања, вољу и карактер, стиче навике моралног понашања и деловања. 

У литератури често се можемо срести са појмом друштвено-морално 
васпитање, јер је морално васпитање увек и друштвено васпитање будући да 
припрема појединца за заједнички живот у оквиру одређених друштвених гру-
па и заједница, а друштвено васпитање је увек и морално зато што представља 
припрему за поштовање тих истих вредности у животу (Минић и Јовановић, 
2015). 

Иако школа није једини фактор социјализације и моралног васпитања 
њена улога у прихватању и усвајању моралних вредности јесте од великог зна-
чаја. Ивановић (2010) истиче да је школа непосредни чинилац морала и, да има 
задатак да систематизује и прошири морално искуство ученика које они стичу 
изван ње и да организује свој рад тако да остварује морално васпитање као део 
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васпитања уопште. Школа не само да има задатак да дете нечему научи већ и 
одучи јер је оно већ дошло са пуно различитих утицаја. 

Аутори Стојиљковић и Досковић (2006) наводе да у основним и сред-
њим школама код нас не постоји морално васпитање као посебан предмет, али 
су планом и програмом рада предвиђени специфични задаци које би требало 
остварити кроз наставу и целокупне ваннаставне активности, на пример: раз-
вијање карактерних и вољних својстава личности, као што су одговорност, ис-
трајност, самодисциплина; затим, развијање позитивног односа према домови-
ни, другим људима, према раду и друго. Садржај моралног васпитања предста-
вља основу за формирање моралне свести, моралних уверења, ставова, морал-
ног понашања и деловања, као и подстицање младих за неговање моралних 
вредности. Морално васпитање, развијање и подстицање моралних вредности 
мора чинити окосницу наставних садржаја, облика и начина рада у оквиру свих 
наставних предмета. Моралне вредности се преносе експлицитно, али и импли-
цитно, у свим сегментима који чине културу школе. Вредности поштовања људ-
ског достојанства, уважавања разлика међу ученицима, разумевања других и 
друкчијих, пружања помоћи одбаченим и изолованим ученицима, основа су за 
развијање вредности попут толеранције, слободе, независности, самопоштова-
ња, чувања тајне, искрености и правде. Кроз скривени курикулум ученици о 
вредностима уче током целога боравка у школској средини, кроз разне соци-
јалне интеракције добивају позитивне или негативне вредносне поруке. Посто-
јање наведених социјалних компетенција и вредности заправо чини основу за 
развијање културе појединца (установе или друштва у целини) и предуслове за 
стварање позитивне културе школе. Истраживања (Јукић, 2013) потврђују да 
постојање социјалних и културних норми утиче на побољшање културе школа: 
колегијалност, пријатељство, поверење и поуздање, подршка, уважавање разли-
читости, брижност, учествовање у доношењу одлука, заштита онога што је ва-
жно, добри међуљудски односи, искрена и отворена комуникација. 

У процесу моралног васпитања код младих треба развијати позитивна 
морална осећања (част, осећање дужности и одговорности, достојанства, хума-
ности, родољубља, интернационализма, љубави). Истовремено треба развијати 
неодобравање, осуду према намерама, понашању и делима која су морално не-
прихватљива (неправда, кршење норми, запостављање људских дужности, ла-
жи...). Од наставника се очекује развој позитивних вредности ученика (о себи, 
учењу, свету и личном месту у друштву), развој целовите личности ученика, 
његових снага и потенцијала, развој активног и одговорног грађанина усмере-
ног ка целоживотном учењу.  

Моралним васпитањем, развојем моралне свести и неговањем и подсти-
цањем моралних вредности школа као институција развија друштвено одго-
ворног појединца који ће пркосити и сузбијати сваки облик негативног дру-
штвеног понашања (а самим тим супротставиће се и вршњачком насиљу као 
негативном друштвеном феномену). 
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ПРОСОЦИЈАЛНОСТ КАО ОСНОВА ПРЕВЕНТИВНИХ                         

АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ 

Школа је основна и једна од најзначајнијих институција васпитања у са-
временим друштвима. Она покрива најдуже раздобље организованог васпита-
ња и образовања личности у току живота. У њој се проводи период детињства 
и младости. Наставници подржавају развој личности ученика. Основа образо-
вања и васпитања је социјална интеракција између ученика и наставника, као и 
свих осталих који су у школи. Квалитет међуљудских односа одређује општу 
педагошку климу (Ивановић, 2010). 

Циљ савремене школе није само усвајање знања већ и развој социјално 
компетентних појединаца. Јевтић (2012) истиче да социјално компетентног по-
јединца чине вештине, односно понашања, као што су: интерперсоналне ве-
штине (позитиван стил понашања према другима, емпатија, партиципација, со-
цијабилност, пружање потпоре), социјално одговорно понашање (поштовање 
правила, свест о утицају свог понашања на друге), социјална независност, кон-
трола понашања (толеранција на фрустрацију, постизање компромиса у кон-
фликтним ситуацијама), социјална интеркултурална кооперативност, асертив-
не социјалне вештине (иницирање комуникације, преузимање вођства у актив-
ности) и слично. 

Ученици који се просоцијално понашају, који адекватно реагују на зах-
теве ауторитета, који су свесни социјалних очекивања и норми понашања у 
разреду, најчешће су опажени као ученици мотивисани за учење. Такви учени-
ци се онда још више награђују за испољено понашање, чиме се додатно под-
стичу (Лалић-Вучетић и Спасеновић, 2007). Међутим, поставља се питање ка-
ко наставници могу помоћи ученицима који испољавају непримерено понаша-
ње у школи. Обраћање пажње на индивидуална интересовања и склоности, као 
и испољена позитивна понашања и особине, а затим њихово подстицање и 
поткрепљење, може бити један од начина на који треба приступити ученицима 
и помоћи им да превазиђу тешкоће.  

За подстицање просоцијалне вредносне оријентације свакако је значајна 
личност наставника. Наставници, пре свега, делују личним примером, тако 
што уважавају своје колеге, ученике и родитеље, и у конкретним ситуацијама 
испољавају просоцијална понашања. Просоцијалном развоју младих доприно-
се праведни наставници који су усвојили алтруистичке вредности, наставници 
који показују разумевање за ученике и подстичу их на међусобну сарадњу, со-
лидарност и толеранцију. Наставник који испољава просоцијално понашање 
својим ученицима пружа пример, тачније модел за угледање, „али да би учени-
ци усвојили такво понашање, потребно је да однос између наставника и учени-
ка буде заснован на узајамном поверењу и уважавању” (Јоксимовић и Гашић-
Павишић, 2007: 179). 
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Како би допринели развоју алтруизма код ученика, наставници према 
ученицима треба да се опходе срдачно, да показују заинтересованост за учени-
ке и њихове потребе, али и да од ученика захтевају одговорност. Развоју про-
социјалног понашања погодује демократски начин руковођења разредом, када 
наставник подстиче ученике на активност и сарадњу, охрабрује их да поста-
вљају питања и изложе своја мишљења, толерише различите идеје и ставове. 
На тај начин развија се и морална храброст, која је у многим ситуацијама 
услов за пружање помоћи другима. Укључивање деце у доношење разредних 
правила јесте један од најзначајнијих путева развоја моралне храбрости. Током 
доношења правила деца могу да науче да изражавају своје погледе и уверења, 
да расправљају и споре се, да износе своје погледе, да се боре за оно у шта ве-
рују (Стауб, 1997). 

Пожељно је, дакле, да наставник указује на позитивне последице дечјег 
понашања на добробит других, чиме се доприноси развијању емпатије и соци-
јалне одговорности. Топао и срдачан однос с наставником не искључује захте-
вање социјално прихватљивог понашања ученика које наставник остварује у 
форми савета, поуке, опомене. Спасеновић (2004) наглашава да наставник, као 
модел који ученици следе и опонашају, делује на ученике својим речима и по-
ступцима, али изгледа да понашање наставника у свакодневним ситуацијама 
снажније делује на усвајање одређених форми просоцијалног понашања него 
вербална инструкција (Спасеновић, 2004). 

Поред тога што наставник представља значајан модел, његова улога у 
реализовању ефективне наставе огледа се и у начину организације часа и при-
мени одређених метода рада. „Уколико наставник организује час тако да уче-
ници раде искључиво индивидуално, независно од других, такмичећи се са вр-
шњацима у намери да буду бољи, ствара се компетитивна атмосфера у којој се 
не развија сарадња међу ученицима” (Спасеновић, 2004: 138). Учећи у таквој 
атмосфери, ученици стичу уверење да се њихов напредак огледа у надмашива-
њу вршњака, тј. у „победи” над другима, па се, према томе, помагање и други 
видови просоцијалних поступака не сматрају адекватним и потребним облици-
ма понашања. С друге стране, уколико наставник подстиче сарадњу и помага-
ње у разреду, солидарност, толерантан однос према различитим мишљењима, 
охрабрује ученике да постављају питања и излажу своје мишљење, стварају се 
повољни услови за остваривање когнитивних, социјалних и емоционалних ис-
хода васпитно-образовног рада. 

Велики значај за развој просоцијалног понашања ученика приписује се и 
ефектима кооперативног учења. Шевкушић (2003) наводи да кооперативно 
учење, као скуп наставних метода којима се ученици подстичу да раде заједно 
у малим групама, поред доприноса школском успеху, има ефекте и на просо-
цијално понашање ученика. „Најзначајнија предност метода кооперативног 
учења је њихова компатибилност са традиционалном наставом. Наставник, да-
кле, не мора напустити своја ранија искуства нити радикално мењати своју 
праксу” (Сузић, 1999: 1). Учење у малим групама доводи до бољих интерпер-
соналних односа међу ученицима, развија се способност преузимања улоге 
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другога, смањује се број конфликата и подстиче просоцијално понашање. Како 
би остварили заједнички циљ, ученици у кооперативним групама помажу јед-
ни другима и узајамно се охрабрују, чиме практикују и уче просоцијално пона-
шање. Такође, кооперативно учење у школи подстиче позитивне ставове према 
различитости и доприноси бољим односима међу ученицима који се међусоб-
но разликују у погледу пола, социјалног порекла, способности, етничке при-
падности. Тиме се смањују предрасуде и социјална дистанца између припадни-
ка појединих група, као извор сукоба и препрека просоцијалном понашању. 

Један од ефикасних начина за подстицање просоцијалног понашања 
младих јесте учење путем учествовања. Брига за добробит других људи раз-
вија се кроз искуствено учење. „Просоцијални морални развој, слично оста-
лим аспектима сазревања и развоја личности, одређен је дуготрајним иску-
ственим учењем самосталног појединца у просоцијалном окружењу, као и 
духовно снажним системом образовања и васпитања” (Швец, 1997: 122). 
Учешће ученика у различитим облицима ваннаставних и ваншколских актив-
ности (школске секције, приредбе, спортске активности, уређење школске 
средине, хуманитарне активности) доприноси њиховој међусобној бољој са-
радњи и подстиче алтруизам. „Уколико млади имају више прилика и подсти-
цаја за испољавање просоцијалног понашања, утолико је већа вероватноћа да 
ће алтруизам постати саставни део њихове личности” (Јоксимовић и Гашић-
Павишић, 2007: 184). 

За подстицање просоцијалног понашања ученика важно је укључивање 
ученика у хуманитарне и друге активности које доприносе добробити других, 
за шта школа пружа многе могућности. То може бити давање и прикупљање 
добровољног прилога за сиромашну децу (играчке, књиге, одећа и сл.), пружа-
ње помоћи и подршке новопридошлим ученицима да се снађу у новој средини 
и да се осете прихваћенима, различити облици помагања деци са посебним по-
требама. Младе треба подстицати да учествују у добровољним активностима и 
омогућити им да се на организован и осмишљен начин укључе у ове активно-
сти, не само ради добробити оних којима су посвећене, већ и ради оних који у 
њима учествују. Бављење хуманитарним радом може значајно да допринесе 
подстицању просоцијалне оријентације и постизању самоактуелизације (Јокси-
мовић, 1994). Старији ученици и они који постижу бољи школски успех могу 
да помажу у учењу млађој деци, слабијим ђацима или ученицима који су због 
болести дуже одсутни из школе. 

Важно подручје испољавања просоцијалног понашања јесте добровољ-
ни, волонтерски рад. Доневска (1997: 170) управо истиче значај волонтерских 
активности. Волонтер је лице које ради на основу сопствене одлуке, без фи-
нансијске надокнаде и друштвених овлашћења, који дуже време обавља неку 
активност, постижући општу добробит за појединца (са којим није у сродству), 
групу или ширу заједницу. Волонтерска активност представља директну фор-
му преко које се подстиче развој просоцијалне оријентације младих (Доневска 
1997: 170). Волонтирање је много чешће у периоду адолесценције, него на 
млађим узрастима и представља занимљив тип просоцијалног понашања јер је 
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чешће присутно у дужем временском периоду (него да појединац учествује са-
мо једном у волонтерској активности) и претпоставља се да ће имати трајан 
ефекат на просоцијални, друштвени и лични развој појединца. Истраживања 
(Eisberg et al., 2007: 658)  показују да је волонтирање повезано са повећањем 
самопоштовања и самоприхватања  адолесцената, са њиховим моралним раз-
војем и развојем осећања одговорности да неком помогну, као и са забринуто-
шћу за социјална питања. Укључивање ученика у волонтерски рад развија дух 
великодушности, који је базиран на несебичном понашању и давању што, као 
што је већ речено, доприноси развоју просоцијалног понашања. 

Један од предмета свакако значајан за подстицање и развој просоцијал-
ног понашања ученика јесте настава грађанског васпитања. Према Настав-
ном плану и програму, грађанско васпитање ученицима основне школе треба 
да пружи могућност да изграде сазнања, умења, способности и вредности 
неопходне за формирање аутономне, компетентне, одговорне и креативне 
личности, отворене за договор и сарадњу, која поштује себе и друге. Циљ 
грађанског васпитања у средњој школи јесте да ученици стекну знања, разви-
ју способности и вештине и усвоје вредности које су претпоставка за целовит 
развој личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савреме-
ном грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних сло-
бода, мира, толеранције, равноправности полова, разумевања и пријатељства 
међу народима, етничким, националним и верским групама (Јоксимовић и 
Максић, 2006). 

СОЦИЈАЛНИ СТАТУС У ВРШЊАЧКОЈ ГРУПИ И                                     
ПРОСОЦИЈАЛНО ПОНАШАЊЕ 

 Уколико анализирамо социјални статус, како насилника тако и жртви 
вршњачког насиља, можемо са сигурношћу рећи да су управо недовољно раз-
вијене социјалне вештине проблем са којим се ова деца сусрећу. Описујући со-
цијални статус насилника, Марковић (2014) истиче да су неки насилници без 
пријатеља и усамљени, други су прихваћени, али само у малим, периферним 
социјалним мрежама, које се састоје углавном од непопуларне, агресивне деце, 
какав је најчешће и сам насилник. Жртве такође имају проблеме у својим од-
носима са вршњацима, то јест, често бивају од њих одбачене. За разлику од на-
силника, жртве најчешће имају неколико блиских пријатеља који су сличног, 
ниског социјалног статуса у вршњачкој групи, што им отежава да заштите жр-
тву од напада других. Можемо, дакле, закључити да број и квалитет пријатељ-
става које појединац има делују као заштитни фактори од виктимизације. Из 
тог разлога  насилници најчешће бирају децу која немају снажну вршњачку по-
дршку и имају низак социјални статус међу вршњацима.  

Просоцијална усмереност и просоцијално понашање је важно подручје 
вршњачког деловања. Вршњаци утичу на просоцијални развој младих самим 
тим што доприносе моралном сазревању као важном предуслову просоцијал-
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ног понашања. Кроз дружење са вршњацима млади долазе у прилике и ситуа-
ције да испоље просоцијално понашање. Просоцијално понашање може се ис-
пољити на различите начине: кроз сарадњу и помоћ вршњацима у игри, учењу 
и другим активностима, путем дељења играчака и других предмета, пружањем 
психосоцијалне подршке, заштитом друга кога повређују и слично. 

Бројна истраживања (Berndt, 1996; Bukowski & Hoza, 1989; Parker &            
Asher, 1993, према: Шурбановска, 2012: 27) показала су да деца која остварују 
позитивне односе с вршњацима манифестују просоцијалне форме понашања и 
имају позитиван став према школи, те боља школска достигнућа, а осећај уса-
мљености им је мањи у односу на децу која нису успела да остваре позитиван 
однос с вршњацима. Резултати истраживања показују и то да квалитет и уза-
јамност у другарској вези позитивно утичу на просоцијално понашање детета, 
будући да другарство у основи лежи на узајамности, једнакости, помагању и 
на другим алтруистичким формама понашања. 

Међутим, утицај вршњака зависи и од ширих услова у којима дете одра-
ста. Док прилике за интеракцију са вршњацима у првим годинама живота зави-
се пре свега од родитеља, на интеракцију и блискост са вршњацима утиче и 
читав низ других чинилаца и околности као што су: начин становања и шире 
окружење, похађање предшколске установе, школске ситуације, стил живота и 
општа друштвена клима у погледу услова за међусобно зближавање младих 
(Јоксимовић, 1990). Даље, блискост са вршњацима може зависити и од самих 
индивидуалних својстава појединца и његове породице, на пример од пола, уз-
раста, величине породице и друго. Утицај вршњака на просоцијални развој деце 
не можемо посматрати независно од породице, јер породица може директно или 
посредно да подстиче или спутава дечју усмереност ка вршњацима. Исти аутор 
објашњава да породица делује и на облике и на начин интеракције међу вршња-
цима, тако што се обрасци коришћени у породичним односима преносе на опхо-
ђење са вршњацима. Повезаност родитељских и вршњачких утицаја на пољу 
просоцијалног развоја деце остварује се и тако што родитељи бирају другове 
своје деце (на млађем узрасту) или утичу на њихов избор (на старијем узрасту). 

На однос са вршњацима и њихову блискост утиче и школа. У раду је већ 
било речи о томе да пружањем прилика и наглашавањем одређених вредности, 
као што су толеранција, солидарност, сарадња, школа може позитивно делова-
ти на међусобно зближавање ученика. На развој просоцијалне оријентације 
ученика значајан утицај има одељенска заједница и међусобна интеракција 
ученика у одељењу. Да би одељење могло да обавља своје социјализаторске 
функције, укључујући и развој просоцијалне оријентације, потребно је да по-
прими одлике примарне групе, што подразумева да су ученици интегрисани у 
одељенску заједницу и да су међусобно повезани осећањем наклоности, пове-
рења и заједништва (Јоксимовић, 1991). 

Утицај вршњака остварује се и на тај начин што поједина деца својим 
просоцијалним понашањем могу бити модел и узор својим вршњацима. У ком 
степену ће млади опонашати неког свог вршњака зависи од тога колико је по-
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тенцијални модел својим особинама и целокупним понашањем привлачан за 
своје вршњаке и колико им је близак. На пример, већа је вероватноћа да ће 
млади учествовати у хуманитарним активностима и другим видовима просо-
цијалног понашања ако у томе учествују њихови вршњаци који имају особине 
које они цене и ако су то њихови добри другови. 

О утицају вршњака на просоцијални развој младих говоре подаци о по-
зитивној повезаности између блискости са вршњацима с једне, и показатељима 
просоцијалне оријентације и просоцијалног понашања, с друге стране. Учени-
ци који остварују већу блискост са вршњацима показују већу емпатичност и 
бригу за добробит других, спремнији су да пруже помоћ у невољи, усвојили су 
алтруистичку вредносну оријентацију и чешће испољавају алтруистичко пона-
шање (Јоксимовић, према: Крњајић, 2004: 52). 

За развој просоцијалне оријентације младих веома је важно постојање 
блиских другова и пријатеља. Како се кроз блиске пријатељске односе развија 
разумевање и осетљивост за друге и њихове потребе, што је предуслов просо-
цијалног понашања, можемо очекивати да већи алтруизам показују млади који 
имају блиске пријатеље. Јоксимовић (1990: 108) истиче резултате истраживања 
које је спровео Манарино (Mannarino) 1976 године. Поредећи групе дечака ко-
ји имају стабилна блиска пријатељства са онима који такве везе нису оствари-
ли, показао је да су дечаци који имају блиског пријатеља социјално одговорни-
ји и кооперативнији него дечаци без блиског пријатеља 

„Истраживања показују да су популарни ученици процењени знатно по-
вољније у погледу просоцијалних карактеристика у односу на остале, док су 
одбачени процењени као значајно мање просоцијални” (Јоксимовић и Гашић-
Павишић, 2007: 180). 

Поставља се питање да ли блискост са вршњацима доприноси развоју 
просоцијалног понашања, или развијеност просоцијалног понашања утиче на 
блискост са вршњацима. Можемо рећи да се ради о двосмерном утицају: ин-
теракција са вршњацима доприноси просоцијалном развоју, док, на другој 
страни просоцијално усмерени млади теже друштву вршњака. Наравно, у скла-
ду са овом констатацијом, можемо закључити да подстицање просоцијалне 
вредносне оријентације елиминише насиље међу ученицима и представља пре-
вентивни фактор ове негативне друштвене појаве. 
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Вршњачко насиље је један од горућих проблема савремене школе и дру-
штва у целини. Управо због тога је неопходна правовремена педагошка пре-
венција овог негативног друштвеног феномена. Поставља се питање шта чини 
основу превентивних активности усмерених ка вршњачком насиљу. Наша 
основна претпоставка је да управо подстицање позитивног, друштвено-прихва-
тљивог понашања, односно неговање просоцијалне вредносне оријентације, 
чини основу свих превентивних активности и мера у школи. Анализом реле-
вантне стручне литературе можемо закључити да актерима вршњачког насиља, 
како насилницима тако и жртвама вршњачког насиља, недостају адекватне со-
цијалне вештине. Просоцијална усмереност један је од битних разлога прихва-
ћености и омиљености међу вршњацима. Јачањем социјалних компетенција 
ученика (афирмацијом моралних вредности и неговањем просоцијалне вредно-
сне оријентације) пружа се могућност младима да побољшају свој социјални 
статус у врњачкој групи. 

Развијање алтруистичких моралних норми и одређене особине лично-
сти јесу пратиоци и покретачи алтруистичког понашања и то: осетљивост за 
туђе потребе и одговорност за властите поступке пред самим собом, а све то 
у циљу интернализације алтруистичког понашања и његовог задржавања као 
трајног (Јевтић и Васић, 2014). Школа, која се институционално бави васпи-
тањем и образовањем и у којој млади проводе највећи део свог времена, 
представља место у којем се свакодневно, кроз различите социјалне интерак-
ције, свесно или несвесно, преносе и усвајају различите вредности. У циљу 
превенције вршњачког насиља, целокупна атмосфера школе мора бити усме-
рена афирмацији моралних вредности и неговању просоцијалне вредносне 
оријентације. Моралним васпитањем, развојем моралне свести и неговањем 
моралних вредности, подстицањем просоцијалног понашања, кроз свако-
дневне наставне и ваннаставне активности, школа као институција развија 
друштвено одговорног појединца који ће пркосити и сузбијати сваки облик 
негативног друштвеног понашања. 
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POSSIBILITY OF PREVENTING PEER VIOLENCE BY PROMOTING 
PROSOCIAL VALUE ORIENTATION 

Summary 

Peer violence is a widespread phenomenon in many schools and the dominant 
problem of today. As peer violence is a significant social problem that can leave                      
irreversible consequences on the development of young people, the imperative of                   
contemporary pedagogy is precisely the prevention of this negative social phenomenon. 
Our basic assumption is that the encouragement of positive, socially acceptable                     
behavior, or the cultivation of prospective value orientations, forms the basis of all                 
preventive activities and measures in the school directed towards peer violence. In this 
paper we will analyze the possibility of preventing this negative social phenomenon, 
precisely by encouraging positive, socially acceptable behavior and developing a                     
prosocial value orientation. 

Key words: peer violence, prevention, prosocial behavior, moral values. 
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СОЦИОЕМОЦИОНАЛНА ПРИЛАГОЂЕНОСТ 
АДОЛЕСЦЕНАТА У ДОМУ УЧЕНИКА** 

Апстракт: У раду смо се бавили социоемоционалном прилагођеношћу 
адолесцената који су корисници дома ученика средњих школа. С обзиром на 
то да су околности у којима ове младе особе живе посебне, истраживање је 
имало за циљ да утврди да ли адолесценти у домовима ученика средњих 
школа имају проблеме у адаптираности и, уколико их имају, у којој мери су 
ови проблеми изражени. Узорак чини 61 ученик прве године средње школе 
37 дечака и 24 девојчица узраста 15 и 16 година, који су корисници услуга 
Дома ученика средњих школа Јагодина. Користили смо дескриптивну мето-
ду истраживања, а од мера корелације коришћен је Спирманов коефицијент 
корелације и хи-квадрат тест (χ²). У истраживању је коришћен Упитник сна-
га и тешкоћа The Strenghts and Difficulties Questionnaires – SDQ (Goodman, 
1997). Резултати показују да је 51 испитаник (83,6%) процењен као адапти-
ран. Резултат на нивоу целе скале који представља индицију за стручну пси-
холошку помоћ показало је укупно 4 (6,6%) испитаника. Једанаест испита-
ника (18,03%) има високе потребе за стручном помоћи барем у једној сфери 
истраживања, односно 19 испитаника (31,15%) има умерену потребу за по-
моћи. Највећи број испитаника изражава потребу за стручном помоћи на 
супскали емоционалне тешкоће – 6 (9,8%) и проблем у понашању – 6 
(9,8%). Највећи број ученика у категорији умерене потребе за стручном по-
моћи, забележен је на супскали проблем са вршњацима – 10 (16,4%). Посто-
ји позитивна и умерено статистички значајна повезаност између супскала 
проблема у понашању и хиперактивности и између супскала емоционалних 
тешкоћа и хиперактивности.  

Кључне речи: социоемоционална прилагођеност, адолесценти, дом 
ученика. 
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УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

Све до почетка 20. века адолесценција није била формално дефинисана 
као посебан период. Адолесценцију је као засебну развојну фазу први описао 
Стенли Хол (Stanley Hall) 1904. године. Почетак адолесценције је уочљив пре-
ко физичких промена, док је њен крај теже одредити јер је више одређен пси-
холошким и социолошким контекстом (Rudan, 2004). Хормоналне промене 
имају за последицу приметне знаке пубертета, који утичу на слику коју адоле-
сценти имају о себи, јер новонастале промене морају да уклопе у већ постојећу 
слику са циљем да се осећају пријатно (Spasojević, 2011). Лернер и Карабеник 
(Lerner & Karabenick, 1974) указују да су адолесценти веома осетљиви на про-
мену телесног Ја, поготово ако се та промена не поклапа са оним што се у да-
тој култури сматра пожељним изгледом. 

Промене које се дешавају у адолесценцији су изузетно значајне за даљи 
развој личности и од начина остваривања развојних задатака (прилагођавање 
на телесне промене, изграђивање емоционалне независности од породице и 
других, обликовање социјалне полне улоге, постизање интелектуалне зрело-
сти, обликовање нових и стабилних социјалних односа са вршњацима, пости-
зање вештина комуницирања и развој социјално одговорног понашања, профе-
сионално опредељење, формирање личног идентитета, стварање властитог по-
гледа на свет и обликовање вредносних усмерења) у том периоду у великој ме-
ри зависи успешност прилагођавања и даљи развој одрасле особе. (Не)успе-
шно овладавање развојним задацима води до социјалног (не)одобравања, пред-
ставља (не)прилагођено понашање у друштву, а на нивоу појединца долази до 
његовог субјективног (не)задовољства. Од успешности овладавања развојним 
задацима овог периода зависи и како ће појединац савладати развојне задатке 
у наредном развојном периоду. Промене које се дешавају у адолесценцији су 
изузетно значајне за даљи развој личности и од начина остваривања развојних 
задатака у том периоду у великој мери зависи успешност прилагођавања и да-
љи развој одрасле особе (Spasojević, 2011). 

Социоемоционални развој адолесцената. Емоционални развој у адоле-
сценцији обележава трагање за емоционалном подршком ван породичних 
оквира. Aдолесцент започиње процес психолошког одвајања од родитеља и 
постизања аутономије, емоционалну подршку и прихватање тражи и ван поро-
дице: међу вршњацима и партнерима. Истраживања показују да адолесценти 
показују виши ниво разумевања према вршњацима него према родитељима, 
што се објашњава доживљајем равноправности/неравноправности у односима 
(Elkind, 1967). Способност децентрације, која се у овом узрасту јавља, предста-
вља основу за нову врсту егоцентризма која се испољава на два начина: изми-
шљена публика – пошто је заокупљен самим собом и јасно не разликује оно 
што он мисли од онога што други мисле, адолесцент верује да су други кри-
тички настројени према његовом изгледу и понашању; лични мит – адолесцент 
себе, своје мисли и осећања доживљава јединствено и непоновљиво, доживља-



Комненовић, М.: Социoемоционална прилагођеност адолесцената у дому ученика 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 21 • БР. 20 • ДЕЦЕМБАР 2018 • 71–88 

 

73 

ва себе као свемоћног и неуништивог, што се потврђује честим рискантним 
понашањем (експериментисање са дрогама, промискуитет, опасне авантуре и 
сл.) (Miočinović, 2002). Оно што се подразумева под адолесцентном кризом за-
право је процес у којем адолесцент почиње да преиспитује систем веровања и 
вредности који је усвојио од родитеља у циљу формирања идентитета који не-
ће бити „преузет” од родитеља. Интеракција са родитељима се све више засни-
ва на реципрочности, а мање на дечјој послушности (Spasojević, 2011). 

У адолесценцији се мења значај вршњачке групе као и њена структура: 
од везаности за гомилу, постепено се прелази на мањи број пријатеља са који-
ма су односи приснији. Мења се квалитет односа са вршњацима, утицај и зна-
чај вршњачке групе опада током адолесценције, идентитет постаје све стабил-
нији као и сигурност у себе. Такође, при крају адолесценције појављује се и 
потреба за интимношћу и интимном разменом са малим бројем људи тако да је 
и то разлог зашто вршњачка група губи свој утицај (Vranješević, 2003). Када 
говоримо о социоемоционалној прилагођености, мислимо на успешност особе 
у реализацији захтева у свакодневном животу, да ли се понаша у складу са раз-
војно очекиваним понашањем и са очекивањима у односу на социјално-култур-
ни контекст (Ralić-Žic i Cvitković, 2011). Нижи ниво адаптираног понашања код 
адолесцената манифестује се кроз социјалну некомпетентност и присуство непо-
жељних облика понашања, појаву стреса код адолесцената, ниско самопоштова-
ње, депресију, осећај тескобе и страха, различите поремећаје у понашању и агре-
сивност (Patterson et al., 1989; Sujoldžić i sar., 2006).  

Дом ученика средњих школа, као васпитно-образовна институција у ко-
јој живе ученици који се школују ван свог места пребивалишта, представља 
важан фактор социоемоционалне (не)прилагођености. Поред васпитног, 
образовног и егзистенцијалног аспекта, дом остварује подршку целовитом 
развоју ученика и успешном савладавању различитих препрека које адоле-
сценти имају у социоемоционалној сфери, али истовремено може предста-
вљати и извор неприлагођеног понашања: ученици долазе из различитих по-
родица, места становања, припадници су различитих супкултура, поседују 
различите навике у понашању, најдужи део дана проводе заједно упућени 
једни на друге у решавању различитих задатака и проблема. Поред тога, адо-
лесценти доживљавају притиске различите природе: тражи се од њих да буду 
успешни у школи, да се брзо адаптирају на институционализован начин жи-
вота који укључује поштовање кућног реда, као и укључивање у дешавања 
везана за живот у дому (разноврсне секције), захтева се учење у тачно одре-
ђеном термину, постоји контрола од стране васпитача. Такође, адолесценти 
теже да се допадну вршњацима и да имају добар однос са њима, уједно да 
преброде растанке са породицом као и да доносе важне одлуке о свом буду-
ћем животу. Ако узмемо у обзир и развојне промене (когнитивне и физичке), 
које период адолесценције носи са собом уз све горе наведене чињенице, мо-
жемо се сложити да ученицима у средњошколском дому није нимало лако да 
функционишу на начин који ће задовољити личне потребе, очекивања роди-
теља и васпитача, као и друштвене норме.  



Комненовић, М.: Социoемоционална прилагођеност адолесцената у дому ученика 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 21 • БР. 20 • ДЕЦЕМБАР 2018 • 71–88 

 

74 

Бројна истраживања разматрала су социоемоционалну прилагођеност адо-
лесцената. На пример, Бернд (Berndt, 1979) истиче да дружење са вршњацима 
омогућава адолесценту остваривање и изграђивање социјалне, полне улоге, раз-
вијање стабилних социјалних и емоционалних односа, развијање социјалних ве-
штина и осамостаљивања. Друга истраживања (Berndt, 1996; Bukowski & Hoza, 
1989; Parker & Asher, 1993) показала су да деца која остварују позитивне односе 
са вршњацима манифестују просоцијалне форме понашања и имају позитиван 
став према школи, те боља школска достигнућа, а осећај усамљености им је ма-
њи у односу на децу која немају позитиван однос с вршњацима. Такође, истра-
живања лонгитудиналног типа показују да узајамни односи са вршњацима у 
младости најверније предвиђају будуће ментално здравље особе (Cowen, 1973). 
Значај вршњачке групе у периоду адолесценције нипошто не значи да су родите-
љи престали да буду важан референтни оквир. Истраживања показују да су у 
овом периоду родитељи често подједнако важни, ако не и важнији од вршњака, 
и да се често савети родитеља вреднују више од савета вршњака, поготово када 
су у питању неке важне одлуке и избори (Šurbanovska, 2012). 

Резултати истраживања o социјалном функционисању ученика у школ-
ској средини, које су обавили наши аутори (Žunić-Pavlović i sar., 2009), показу-
ју да 82% ученика има просечан или натпросечан ниво социјалног функциони-
сања, дефицит социјалних вештина откривен је код 12% ученика и постоји ста-
тистички значајна умерена корелација између нивоа социјалне компетенције и 
нивоа антисоцијалног понашања. У лонгитудиналном истраживању (Kozjak-
Mikić i sar., 2012) испитивана је учесталост психосоматских и емоционалних 
тешкоћа током првог разреда средње школе. Подаци показују да израженије 
тешкоће има 15% до 17% испитаника. Психосоматске тешкоће се временом 
смањују док су емоционалне тешкоће чешће и присутне током читавог првог 
разреда средње школе. Највећи извор забринутости и стреса су академски зах-
теви, односно школске обавезе. У истраживању Вулић-Прторић (Vulić-Prtorić, 
2002) о породичној интеракцији и психопатолошким симптомима деце и адо-
лесцената учествовало је 435 ученика узраста од V до VIII разреда основне 
школе, а резултати показују да су сви аспекти интернализованих и екстернали-
зованих проблема значајно повезани са перцепцијом одбацивања од стране 
мајке и оца. Добијени резултати потврђују теоријске поставке у развојној пси-
хопатологији о важности квалитета породичне интеракције. 

У овом истраживању бавимо се популацијом адолесцената који се шко-
лују и привремено живе изван својих породица и места пребивалишта, одно-
сно који су корисници дома ученика средњих школа. С обзиром на то да су 
околности у којима ове младе особе живе посебне, занимало нас је да испита-
мо у којој мери су они адаптирани, да ли и коју врсту социоемоционалних про-
блема имају и у којој мери им је потребна стручна помоћ. Оно што је битно на-
поменути јесте да претраживањем литературе нисмо успели да пронађемо ис-
траживања на тему којом се ми бавимо у овом истраживању или на неку слич-
ну, што представља потешкоћу у упоређивању резултата, као и на позивање 
резултата претходно реализованих истраживања. 
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МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП 

Проблем овог истраживања јесте социоемоционална прилагођеност адо-
лесцената који су корисници услуга дома ученика средњих школа. Истражива-
ње има за циљ да утврди да ли адолесценти у домовима ученика средњих шко-
ла имају проблеме у адаптираности и уколико их имају, у којој мери су ови 
проблеми изражени. Социјалноемоционалну прилагођеност меримо у пет аспе-
ката психичког функционисања – као бихевиоралну прилагођеност (проблеми 
у понашању), проблеми са одржавањем пажње и моторном узнемиреношћу 
(хиперактивност), просоцијално понашање, емоционални проблеми, проблеми 
са вршњацима.  

Задаци истраживања: 

1) Утврдити да ли постоје и у којој мери су изражени проблеми у поје-
диним аспектима психичког функционисања – бихевиорална прила-
гођеност, проблеми са одржавањем пажње и моторном узнемирено-
шћу, просоцијално понашање, емоционални проблеми и проблеми 
са вршњацима. 

2) Утврдити проблеме у социоемоционалној адаптираности и степен 
помоћи која је ученицима потребна. 

Узорак чини 61 ученик прве године средње школе, односно 37 дечака и 
24 девојчица узраста 15 и 16 година који су корисници услуга Дома ученика 
средњих школа Јагодина. У оквиру узорка према школском успеху, разликова-
ли смо три подгрупе ученика: ученици са добрим – 5 (8,20%), врло добрим – 
30 (49,18%) и одличним просеком – 26 (42,62%). Према месту пребивалишта, 
разликовали смо три подгрупе ученика – ученици из села – 39 (63,9%), малог 
града – 20 (32,8%) и већег града – 2 (3,3%). 

Инструмент – У истраживању је коришћен Упитник снага и тешкоћа 
The Strenghts and Difficulties Questionnaires – SDQ (Goodman, 1997), верзија 
за самопроцену адолесцената 11–16 година. Сваки ајтем (има их 25) скорује 
сe на тростепеној скали Ликертовог типа (Нетачно – 0; Делимично тачно – 1;               
Потпуно тачно – 2), а четири ајтема имају инверзан смер оцењивања. Свака 
скала може имати максимално 10 поена. Укупан скор може бити 40 поена јер 
се просоцијална скала не сабира са тоталним скором. У табели су дате ори-
јентационе норме за упитник самопроцене за адолесценте (С 11–16) груписа-
не у три категорије према степену потребе за интервенцијом: нема потреба за 
интервенцијом, умерене и високе потребе за стручном помоћи (Табела 1). 
Скала има критичне скорове1, док је поузданост релативно задовољавајућа 
(Cronbach alfa .73).  

                                                        
1 Норме су преузете из Гудмановог (Goodman, 1997) истраживања на узорку од 403 испита-

ника применом факторске анализе. 
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Табела 1. Оријентационе норме за С 11–16 
 

 
 

нема                
потребе 

умерене 
потребе 

високе 
потребе 

Укупан скор тешкоћа 0 – 15 16 – 19 20 – 40 
Скор емоционалних тешкоћа 0 – 5 6 7 – 10 
Скор проблема у понашању 0 – 3 4 5 – 10 

Скор хиперактивности 0 – 5 6 7 – 10 
Скор проблема са вршњацима 0 – 3 4 – 5 6 – 10 
Скор просоцијалног понашања 6 – 10 5 0 – 4 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Израженост проблема у појединим аспектима                                                           
психичког функционисања 

У циљу испитивања изражености проблема ученика, користили смо пет 
супскала које су испитивале поједине аспекте психичког функционисања и то: 
бихевиоралну прилагођеност, проблем са одржавањем пажње и моторном уз-
немиреношћу, просоцијално понашање, емоционалне проблеме и проблеме са 
вршњацима. Резултате добијене испитивањем представићемо за сваки од поје-
диних аспеката психичког функционисања ученика. Скала емоционалних 
симптома укључивала је пет тврдњи. Резултати су приказани у Табели 2. 

Табела 2. Резултати испитаника на супскали емоционалних симптома 
 

Скала 
емоционалних 

симптома 
 

Често се 
жалим  

на главо-
бољу, 

болове у 
стомаку. 

f (%) 

Имам пуно                
брига и 
често 

изгледам 
забринуто. 

f (%) 

Често  
сам 

несрећан/а, 
потиштен/а 

или пла-
чљив/а. 

f (%) 

Нервозан/а сам 
у новим 

ситуацијама. 
Лако                  

губим само-
поуздање. 

f (%) 

Имам 
пуно стра-

хова. 
Лако се 

уплашим. 
f (%) 

Нетачно f 
% 

33 
54,1 

16  
26,2 

38  
62,3 

30  
49,2 

37 
60,7 

Донекле  
тачно 

f 
% 

26 
42,6 

26  
42,6 

16  
26,2 

21  
34,4 

16 
26,2 

Потпуно  
тачно 

f 
% 

2 
3,3 

19  
31,1 

7  
11,5 

10 
16,4 

8 
13,1 

Σ f 
% 

61 
100,0 

61  
100,0 

61  
100,0 

61  
100,0 

61 
100,0 
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На супскали емоционалних симптома као најизраженији симптом издва-
ја се Имам пуно брига и често изгледам забринуто – 26 (42,6%) испитаника је 
одговорило са донекле тачно, односно потпуно тачно – 19 (31,1%). Други по 
степену изражености је симптом Нервозан сам у новим ситуацијама [...] са 10 
(16,4%) испитаника у одељку потпуно тачно и 21 (34,4%) у одељку донекле 
тачно. Напоменућемо и симптом Често се жалим на главобољу, болове у сто-
маку који се издваја по највећем броју процена у категорији делимично тачно 
– 26 (42,6%), по чему је сличан са ајтемом Имам пуно брига и често изгледам 
забринуто. Имајући у виду да симптом Често се жалим на главобољу, болове 
у стомаку указује на присуство стреса и соматизацију емоционалних тешкоћа, 
можемо претпоставити да се 73,7% адолесцената који живе у дому налази у 
стању стреса или повећане психичке напетости, а да је 45,9% ученика развило 
психосоматску реакцију у виду стомачних тегоба и главобоље. Ако упоредимо 
овај податак са истраживањима која су испитивала заступљеност различитих 
психосоматских симптома, проценат који смо ми утврдили је нешто испод 
процената добијених из истраживања које су обавили Вулић-Прторић (Vulić-
Prtorić, 2005). 

Табела 3. Резултати испитаника на супскали проблема у понашању 
 

Скор 
проблема            

у               
понашању 

 
Често                

се разљутим 
и                   

губим 
контролу. 

f (%) 

Обично 
радим     

оно                
што                 
ми                 

кажу. 
f (%) 

Често се тучем.    
Могу да 

натерам друге 
да ураде оно 

што ја желим. 
f (%) 

Често                     
ме                 

оптужују               
да лажем         

или подва-
љујем. 
f (%) 

Узимам 
ствари              

које нису 
моје из 
школе,    

куће или 
другде. 

f (%) 

Нетачно f 
% 

28 
45,9 

6 
9,8 

49 
80,3 

53 
86,9 

55 
90,2 

Донекле 
тачно 

f 
% 

26 
42,6 

29 
47,5 

9 
14,8 

7 
11,5 

6 
9,8 

Потпуно 
тачно 

f 
% 

7 
11,5 

26 
42,6 

3 
4,9 

1 
1,6 

/ 
/ 

Σ f 
% 

61 
100,0 

61 
100,0 

61 
100,0 

61 
100,0 

61 
100,0 

 
Приликом испитивања Проблема у понашању, за ајтем Обично радим оно 

што ми кажу 26 (42,6%) испитаника одговорило је с потпуно тачно, а њих 29 
(47,5%) с донекле тачно. Податак да адолесценти себе процењују као послушне 
и сарадљиве је контрадикторан у односу на искуство које одрасли имају са адо-
лесцентима или у односу на то како их одрасли доживљавају, међутим, овај ре-
зултат је у складу са преовлађујућим теоријским и емпиријским налазима према 
којима се код адолесцената јавља амбивалентност, они желе аутономију али 
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истовремено се боје да изгубе подршку родитеља (Noack & Bernd, 1999; Sroufe, 
1996). Други разлог за овакве податке можемо потражити у томе што наши ис-
питаници живе у дому, у институционализованим условима где постоје правила, 
где влада атмосфера формализованог понашања. Можемо рећи да је „послу-
шност” као форма понашања наметнута и да се подразумева, тако да је не може-
мо са сигурношћу третирати као развојну или спонтану карактеристику ученика. 
Неслагање с тврдњом Често се тучем [...] изразило је 49 (80,3%) ученика. У ве-
зи са ајтемом Често се разљутим и губим контролу 28 испитаника (45,9%) је 
проценило да љутња и губитак контроле није често стање за њих, док их је 7 
(11,5%) проценило да је ова тврдња за њих потпуно тачна, односно, донекле 
тачна – 26 (42,6%). Ако упоредимо, условно речено, субмисиван став према со-
цијалној средини, који су испитаници изразили на претходно коментарисаним 
ајтемима – послушни и не настоје да на доминантан начин контролишу своје 
социјално окружење, и у исто време губе контролу над својим понашањем, мо-
гуће је даље претпоставити да ова субмисивност није резултат хармоничне сре-
дине у коме адолесценти живе. Уколико доведемо у везу добијене податке по 
наведеним ајтемима на плану понашања, у просеку имамо слику субмисивне и 
љутите младе особе која има шеснаест година и живи у дому. 

Табела 4. Резултати испитаника на супскали хиперактивности 
 

Скор 
хиперактив-

ности 
 

Немиран/а 
сам, не могу 

дуго да 
останем 
миран/а,             
не држи              

ме место. 
f (%) 

Стално              
се             

врпољим 
или мешко-

љим. 
f (%) 

Лако                   
бивам 

растројен/а, 
тешко ми                  

је да се       
концентри-

шем. 
f (%) 

Размислим 
пре                 
него                   
што               

нешто 
урадим. 

f (%) 

Оно што 
започнем 
завршим 
до краја, 

имам 
добру 

пажњу. 
f (%) 

Нетачно f 
% 

31  
50,8 

28  
45,9 

23  
37,7 

35 
57,4 

37  
60,7 

Донекле 
тачно 

f 
% 

22 
36,1 

26  
42,6 

30  
49,2 

21  
34,4 

22  
36,1 

Потпуно 
тачно 

f 
% 

8  
13,1 

7  
11,5 

8  
13,1 

5  
8,2 

2  
3,3 

Σ f 
% 

61 
100,0 

61  
100,0 

61  
100,0 

61  
100,0 

61 
100,0 

 
На скали хиперактивности, 37 (60,7%) испитаника исказује да има про-

блем с пажњом. Такође, велики број испитаника процењује да не размисле пре 
него што нешто ураде, чак 35 (57,4%), а ако посматрамо заједно донекле тачно 
и потпуно тачно, имамо 38 (62,3%) испитаника који бивају лако растројени. 
Тврдња Немиран/а сам, не могу дуго да останем миран/а има највише одгово-
ра у класификацији потпуно тачно, као и тврдња Лако бивам растројен/а [...], 
8 (13,1%) испитаника. 
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Табела 5. Резултати испитаника на супскали проблема са вршњацима 
 

Скор 
проблема 

са 
вршњацима 

 

Претежно 
сам 

усамљен/а. 
Обично се 
ослањам             
на себе. 

f (%) 

Имам               
бар              

једног 
доброг      
прија-             
теља. 
f (%) 

Вршњаци 
ме 

углавном 
воле. 
f (%) 

Друга деца или 
млађи               

људи ме 
задиркују    

или малтре-   
тирају. 
f (%) 

Боље се 
слажем са 
одраслима 

него са 
децом мога 

узраста. 
f (%) 

Нетачно f 
% 

31 
50,8 

53 
86,9 

37 
60,7 

52 
85,2 

21 
34,4 

Донекле 
тачно 

f 
% 

20 
32,8 

5 
8,2 

22 
36,1 

7 
11,5 

26 
42,6 

Потпуно 
тачно 

f 
% 

10 
16,4 

3 
4,9 

2 
3,3 

2 
3,3 

14 
23,0 

Σ f 
% 

61 
100,0 

61 
100,0 

61 
100,0 

61 
100,0 

61 
100,0 

 
Одговори ученика на супскали проблема са вршњацима (Табела 5) дају 

нам сложену слику вршњачких односа наших испитаника. Већина испитаника 
нема најбољег или блиског пријатеља – 53 испитаника (86,9%). Већина испи-
таника сматра да их вршњаци не воле – 37 испитаника (60,7%), или бирају 
средњи одговор донекле тачно – 22 (36,1%), иако нису изложени њиховом за-
диркивању и малтретирању – 52 (85,2%). Упркос томе, половина испитаника 
не осећа усамљеност, док се половина ученика осећа усамљено у некој мери – 
донекле тачно 20 (32,8%), или потпуно тачно – 10 (16,4%). Испитаници једна-
ко добро процењују своје слагање са вршњацима и са одраслима:  приближно 
трећина ученика – 21 (34,4%) проценила је да се боље слаже са децом свог уз-
раста, док је 14 (23%) проценило да се боље слаже са одраслима.  

Добијени резултат није у складу са налазом раније поменутог истражи-
вања o социјалном функционисању ученика у школској средини (Жунић-Па-
вловић и сар., 2009). Поставља се питање откуда оволико одступање налаза. 
Претпостављамо да разлоге можемо потражити у томе што је истраживање вр-
шено на узорку средњошколаца који живе у дому ученика који својом органи-
зацијом живота васпитаника и планом рада, другачијим међусобним односима 
између самих ученика корисника дома и између ученика и васпитача у односу 
на школски аспект, представља специфичну васпитно-образовну установу која 
се разликује од школе, иако је суштински повезан са њом. Поред тога, разлог 
за ову несугласицу бисмо можда могли потражити у томе што су наши испита-
ници полазници (само) прве године средње школе који су корисници дома уче-
ника, док су у горе наведеном истраживању заступљени ученици од II разреда 
основне школе до IV разреда средње школе што представља много шири опсег 
испитаника. Такође, није занемарљив ни однос у броју испитаника у истражи-
вањима – наше истраживање се базира на 61 испитанику, док истраживање 



Комненовић, М.: Социoемоционална прилагођеност адолесцената у дому ученика 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 21 • БР. 20 • ДЕЦЕМБАР 2018 • 71–88 

 

80 

Жунић-Павловић и сар. (2009) има 1398 испитаника. Свакако треба узети у об-
зир и могућност да није било довољно користити само један упитник у реали-
зованом истраживању. Све ове недоумице остају отворена питања за будућа 
истраживања на ову тему. 

Табела 6. Резултати испитаника на просоцијалној супскали 
 

 
На основу одговора испитаника на просоцијалној скали, може се закљу-

чити да су они у највећем броју алтруистички настројени – спремни да поделе 
оно што имају са другима  (потпуно тачно – 48 или (78,7%)), хоће да помогну 
када је неко узнемирен, повређен или болестан (потпуно тачно – 54 или 
(88,5%)) и (пажљиви су према млађој деци – 49 (80,3%)). У нешто мањој мери 
себе процењују као обазриве према осећањима других (потпуно тачно – 39 
или (63,9%)), или да су у прилици да стварно помогну другима (потпуно тач-
но – 39 или (63,9%)) (Табела 6). 

У наредној табели желели смо да прикажемо резултате свих испитаних 
супскала како бисмо испитали у којој мери је ученицима потребна стручна по-
моћ. Резултате приказујемо у Табели 7. 

  

Просоци-
јална  
скала 

 
 Трудим  

се да 
будем 

обзиран/а  
према 
осећа-
њима 

других. 
f (%) 

Спреман/            
на сам да делим 
оно што имам             

са другима 
(храну, лап-топ, 

мобилни 
телефон, 
прибор                       

за школу.                       
f (%) 

Хоћу да по-
могнем ако  

је                
неко 

повређен, 
узнемирен 

или                         
се осећа 

болесним. 
f (%) 

Пажљив 
сам 

према 
млађој 
деци. 
f (%) 

Често 
помажем 
другима 
(родите-

љима, 
наставни-

цима, другој 
деци). 
f (%) 

Нетачно f 
% 

1  
1,6 

1  
1,6 

1  
1,6 

3  
4,9 

1  
1,6 

Донекле 
тачно 

f 
% 

21 
 34,4 

12 
19,7 

6 
 9,8 

9  
14,8 

21  
34,4 

Потпуно 
тачно 

f 
% 

39  
63,9 

48  
78,7 

54  
88,5 

49 
80,3 

39  
63,9 

Σ f 
% 

61 
100,0 

61  
100,0 

61  
100,0 

61 
100,0 

61  
100,0 
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Табела 7. У којој мери је ученицима потребна стручна помоћ 
 

 
У односу на резултат на скали у целини, 51 испитаник (83,6%) нема по-

требу за стручном помоћи, док 4 (6,6%) испитаника показују високе потребе за 
стручну помоћ. Највећи број испитаника који изражава потребу за помоћ је за-
бележен на димензијама емоционалне тешкоће – 6 (9,8%), као и на димензији 
проблеми у понашању – 6 (9,8%). Највећи број ученика у категорији умерене 
потребе за помоћ забележен је на супскали проблем са вршњацима – 10 
(16,4%), док супскала проблеми са вршњацима бележи највећи број ученика у 
категоријама умерене и високе потребе, посматраним заједно – 12 (19,7%). 

КОРЕЛАЦИЈЕ ИЗМЕЂУ РЕЗУЛАТА НА СКАЛИ                                      
СОЦИОЕМОЦИОНАЛНЕ ПРИЛАГОЂЕНОСТИ У ЦЕЛИНИ                         

И СУПСКАЛАМА 

У овом делу желели смо да сагледамо преко мера корелација везу изме-
ђу резултата на супскалама и укупног скора тешкоћа, као и да утврдимо посто-
јање позитивне повезаности и статистичку значајност разлике. Највиши ниво 
повезаности са скором у целини има супскала емоционалних тешкоћа (ρ = 
0,741), затим скала хиперактивности (ρ = 0,670), са готово истим степеном по-
везаности, затим проблеми у понашању (ρ = 0,477) и проблеми са вршњацима 
(ρ = 0,459). Корелација између просоцијалног понашања и укупног скора те-
шкоћа није статистички значајна. Резултате приказујемо у Табели 8. 

  

  Емоцио-
налне 

тешкоће 
f (%) 

Проблеми 
у пона-
шању 
f (%) 

Хипер 
актив-
ност 
f(%) 

Пробле- 
ми са 

вршња-
цима 
f (%) 

Просо-
цијално 
пона- 
шање 
f (%) 

Скала            
у 

целини 
f(%) 

Нема 
потребе               

за помоћи 

f 
% 

50 
82,0 

50 
82,0 

52 
85,2 

49 
80,3 

60 
98,4 

51 
83,6 

Умерене 
потребе                

за помоћи 

f 
% 

5 
8,2 

5 
8,2 

4 
6,6 

10 
16,4 

/ 
/ 

6 
9,8 

Високе 
потребе                 

за помоћи 

f 
% 

6  
9,8 

6  
9,8 

5  
8,2 

2  
3,3 

1  
1,6 

4  
6,6 

Σ f 
% 

61  
100,0 

61 
100,0 

61 
100,0 

61  
100,0 

61  
100,0 

61  
100,0 
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Табела 8. Корелације између резулата на супскалама и супскала                                        
и упитника у целини 

 
 Емоцио-

налне 
тешкоће 

Пробле-
ми у 
пона-
шању 

Хипер-
актив-
ност 

Проблеми 
са вршња-

цима 

Просоци-
јално 

понашање 

Скала   
у 

целини 

Емоционалне 
тешкоће / 0,184 0,257* 0,164 0,034 0,741** 

Проблеми у 
понашању 0,184 / 0,347** -0,021 -0,132 0,477** 

Хиперактив-
ност 0,257* 0,347** / 0,086 -0,093 0,670** 

Проблеми са 
вршњацима 0,164 -0,021 0,086 / 0,014 0,459** 

Просоцијално 
понашање 0,034 -0,132 -0,093 0,014 / -0,017 

Скала у целини 0,741** 0,477** 0,670** 0,459** -0,017 / 
 
Податак о позитивном смеру корелације указује на тенденцију да испи-

таници са већим скором на једној супскали имају у исто време и већи скор на 
скали у целини. Податак да корелација између резултата на појединачним суб-
скалама и скали у целини нису изразите, такође сугерише да у групи испитани-
ка са вишим скором на одређеној супскали, поред оних који имају виши резул-
тат на скали у целини, има и одређени број оних са нижим резултатом. У при-
лог томе иду и мере корелација утврђене између самих супскала. Позитивне и 
умерено статистички значајне вредности корелација утврђене су између ди-
мензија проблеми у понашању (супскала 2) и хиперактивности (супскала 3) (ρ 
= 0,347) и између емоционалних тешкоћа (супскала 1) и хиперактивности 
(супскала 3) (ρ = 0,257). Ове три скале су „најкритичније”, тј. у односу на ова 
понашања највећи број ученика изражава „високе потребе”. 

Поставља се питање зашто су баш ове три супскале у међусобној вези. 
Одговор бисмо можда могли наћи ако пођемо од тога које области психичког 
функционисања ове три супскале испитују. Резултати истраживања наводе нас 
на претпоставку да ученици са емоционалним тешкоћама, проблемима у пона-
шању и са хиперактивношћу свој немир и незадовољство задржавају у себи, 
проблеми се разрађују на унутрашњем плану, ствара се аутодеструктивна тен-
денција, односно аутоагресија што доводи до психосоматских проблема. На то 
нам указује процена ученика од 26 одговора (42,6%) у категорији делимично 
тачно на ајтему Често се жалим на главобољу, болове у стомаку, који указује 
на соматизацију емоционалних тешкоћа. Остаје отворено питање да ли су ови 
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подаци овакви какви јесу због институције у којој се ученици налазе, у дому 
ученика, где су одвојени од породице и где се сва незадовољства не могу увек 
испољити, или се ради о неком другом разлогу. 

Имајући у виду остварене резултате на нивоу појединих супскала и ска-
ла у целини, на нивоу целог узорка могуће је извести социјални и психолошки 
профил просечног шеснаестогодишњака који живи у дому ученика. Можемо 
рећи да је већина ученика датог узорка просоцијално оријентисана, спремна да 
помогне другима, има релативно добре односе са вршњацима, без отворене 
вербалне или физичке агресије. У социјалним односима ученици су показали 
известан степен субмисивности, као и спремност да послушају одрасле, а у од-
носима са вршњацима не теже доминацији. Велики број ученика је под стре-
сом (73,7% испитаника има неки облик стреса), често осећа љутњу и бес, поне-
кад имају болове у стомаку и главобољу (45,9% испитаника констатује психо-
соматску реакцију у виду стомачних тегоба и главобоље), осећају узнемире-
ност и имају проблеме са концентрацијом.  
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ЗАКЉУЧАК 

Предмет овог истраживања је испитивање социоемоционалне адаптира-
ности адолесцената који су корисници дома ученика средњих школа, односно 
адолесцената који се школују и привремено живе ван својих породица и места 
пребивалишта. Желели смо да истражимо да ли и коју врсту социоемоционал-
них проблема имају и да ли су ови проблеми повезани са њиховим функциони-
сањем у различитим сферама живота.  

Из резултата добијених у нашем истраживању можемо утврдити да од 
61 испитаника, њих 11 (18,03%) има високе потребе за третманом барем у јед-
ној сфери истраживања, 19 испитаника (31,15%) има умерену потребу за трет-
маном, што би значило да код 30 испитаника (49,18%) постоји проблем у јед-
ној или више сфера, ако гледамо испитанике из друге категорије (умерене по-
требе) и треће категорије (високе потребе) као целину.  

Други задатак овог истраживања је био утврђивање да ли постоје про-
блеми и у којој мери су изражени у одређеним областима психичког функцио-
нисања. Највећи број испитаника који изражава потребу за психолошким трет-
маном у категорији високе потребе забележен је у односу на димензију емоци-
оналне тешкоће – 6 (9,8%) и у односу на димензију проблем у понашању – 6 
(9,8%). Највећи број ученика у категорији умерене потребе, забележен је на 
супскали проблем са вршњацима – 10 (16,4%). У исто време, супскала пробле-
ми са вршњацима бележи највећи број ученика у категоријама умерене и висо-
ке потребе посматраним заједно – 12 (19,7%). 

Резултати показују да постоји позитивна и умерено статистички значај-
на повезаност између проблема у понашању (супскала 2) и хиперактивности 
(супскала 3) (ρ = 0,347) и између емоционалних тешкоћа (супскала 1) и хипе-
рактивности (супскала 3) (ρ = 0,257). Највећи број ученика изражава „високе 
потребе” на овим супскалама што чини ове три супскале најкритичнијим. Је-
дан од најважнијих резултата овог истраживања јесте податак да је највећи 
број адолесцената (51 испитаник – 83,6%) процењен као адаптиран, тј. без из-
разитих проблема у социоемоционалном функционисању. Резултат на нивоу 
целе скале који представља индицију за стручну помоћ показало је укупно 4 
(6,6%) испитаника. Према подацима којима располажемо, ниједан од ученика 
који је идентификован на скали није укључен или не прима нити један облик 
стручне психолошке помоћи.  

Резултати овог истраживања јасно показују комплексност проблема адо-
лесценције, с једне стране, и сложеност боравка у дому ученика, с друге стра-
не. Сам период у коме се ученици налазе је довољно тежак, јер, као што смо 
видели, трагање за идентитетом и многе друге промене којима су они изложе-
ни додатно усложњавају боравак и живот у дому ученика, изван своје поро-
дичне средине и у специфичним социјалним условима. Из тих разлога, овим 
проблемом се морамо озбиљније бавити, са различитих аспеката – педаго-
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шких, психолошких, социолошких, такође, потребно је васпитаче у дому до-
датно едуковати за откривање евентуалних проблема и правовремено реагова-
ње. Такође, као мере подршке предлажемо превентивно деловање васпитача и 
стручних сарадника у дому ученика, саветовања на теме превазилажења емо-
ционалних криза које се јављају у периоду адаптације на новонастале ситуаци-
је (одвајање од куће, прилагођавање вршњацима, асимилација кућном реду до-
ма ученика), проблеме у школи, радионичарски рад на теме које су важне за 
ученике тог узраста. Поред превентивних мера, предлажемо и остале степене 
подршке (секундарну, терцијарну) ученицима код којих је препозната потреба 
за подршком у превазилажењу проблема. Надамо се да ће резултати овог ис-
траживања послужити практичарима да направе увид у емоционално стање 
младих у дому, као и инспирација другим истраживачима за даља истражива-
ња која би довела до откривања оних фактора организације рада ученичких до-
мова који имају повољне, односно неповољне последице на социо-емоционал-
ну адаптацију ученика. 
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SOCIOEMOTIONAL ADAPTABILITY OF ADOLESCENTS IN  
A DORMITORY 

Summary 

In this paper, we dealt with the socioemotional adaptability of adolescents who 
are the beneficiaries of secondary school studentsʼ dormitory. Considering the fact that 
the circumstances in which these young people live are special, the research aims at de-
termining whether adolescents in secondary school studentsʼ dormitory have adaptation 
problems and, if so, to what extent these problems are expressed. The sample consists of 
61 pupils of the first year of secondary school, 37 boys and 24 girls aged 15 and 16 who 
are beneficiaries of the services of the Secondary Schools Student Dormitory in 
Jagodina. We used the descriptive research method, and from the correlation measures 
the Spirman's correlation coefficient was used, and also the hi-square test. (χ²). The re-
search uses The Strengths and Difficulties Questionnaires – SDQ (Goodman, 1997). The 
results show that 51 respondents (83.6%) were assessed as being adapted. A full-scale 
result that is indicative of professional psychological assistance appeared with a total of 
4 (6.6%) respondents. Eleven respondents (18.03%) had high need for professional assis-
tance in at least one sphere of research, and 19 respondents (31.15%) had a moderate 
need for assistance. The highest number of respondents expressed the need for profes-
sional assistance in subscale of emotional difficulties – 6 (9.8%) and behavioral prob-
lems – 6 (9.8%). The largest number of students in the category of moderate need for 
professional help was recorded on the subscale problem with peers – 10 (16.4%). There 
is a positive and moderately statistically significant association between the subscale 
problems of behavior and hyperactivity and between the subscales of emotional difficul-
ties and hyperactivity. 

Key words: socioemotional adaptation, adolescents, students  ̀dormitory. 
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AFEKTIVNA VEZANOST U KONTEKSTU 
KOGNITIVNOG RAZVOJA –                                      

PEDAGOŠKE IMPLIKACIJE∗∗ 

Apstrakt: U psihologiji se afektivni i kognitivni razvoj često posmatraju i 
proučavaju kao posebni i odvojeni procesi. Međutim, proučava se i ideja da su 
afektivni i kognitivni razvoj povezani, odnosno da je afektivni odnos majke i de-
teta u ranom razvojnom periodu, koji se može razvijati kao sigurni ili nesigurni, u 
određenoj meri povezan i sa razvojem kognicije. Proučavan je uspeh dece u razli-
čitim kognitivnim zadacima u odnosu na obrasce afektivne vezanosti, kao i celo-
kupno njihovo ponašanje tokom testovne situacije. Istraživači su se bavili i pita-
njem posredujućih mehanizama ili medijatora između afektivnog i kognitivnog 
razvoja. U tekstu će najpre biti reči o teoriji afektivne vezanosti, a zatim će biti 
prikazani osnovni istraživački nalazi iz ove oblasti, kao i mogući posredujući me-
hanizmi ili medijatori odnosa afektivne vezanosti i kognitivnog razvoja. Dat je 
osvrt na pedagoške implikacije izvedene iz teorije afektivne vezanosti kroz prikaz 
razvijenih programa koji se primenjuju u predškolskim ustanovama. Tekst ima za 
cilj i da ukaže na značajne implikacije odnosa kognitivnog i afektivnog razvoja za 
pedagošku praksu. 

Ključne reči: afektivna vezanost, kognitivni razvoj, pedagoške implikacije. 

TEORIJA AFEKTIVNOG VEZIVANJA 

Teorija afektivnog vezivanja se odnosi na poreklo i prirodu čovekove osećaj-
nosti i govori o kontaktu kao primarnoj ljudskoj potrebi. Pojam afektivne vezanosti 
(attachment) u nauku je uveo Džon Bolbi (John Bowlby, 1907–1990). Prema Bolbi-
ju, afektivna vezanost se odnosi na specifičan odnos koji se u najranijem detinjstvu 
formira između majke i deteta i koji traje kroz čitav život, kao trajna psihološka veza 
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uspostavljena između dvoje ljudi (Bowlby, 1988, prema: Stefanović Stanojević, 
2011). Afektivna vezanost je objašnjena kao relaciona karakteristika deteta i majke 
ili drugog objekta koji brine o njemu u toku prve dve godine života. Kroz svako-
dnevna ponavljana iskustva sa majkom dete postepeno gradi unutrašnju predstavu o 
sebi i  o njoj. Na taj način afektivna vezanost postaje individualno svojstvo. Bolbije-
vi koncepti o afektivnom vezivanju baziraju se na pravilnosti da deca, na osnovu ve-
oma ranih interakcija sa osobama koje im pružaju brigu, formiraju model sebe i mo-
del značajnih drugih, čiji kvaliteti i dinamika oblikuju unutrašnji radni model afek-
tivne vezanosti. U odnosu na majčinu responzivnost na njegove signale, majčinu do-
stupnost i osetljivost za detetove potrebe, dete gradi sliku o sebi kao biću manje ili 
više dostojnom majčine pažnje i sliku o majci kao osobi koja je tu ili nije tu kada mu 
je potrebna (Stefanović Stanojević, 2011). 

Bolbi (Bowlby, 1973) je uočio individualne razlike u funkcionisanju sistema 
afektivne vezanosti, a na osnovu karakteristika dečijeg ponašanja i prirode formira-
nog odnosa. M. Ejnsvort (Ainswort et al., 1978) je kroz razvijenu eksperimentalnu 
situaciju za procenjivanje kvaliteta afektivne vezanosti (situacija sa strancem) otkrila 
da, pored sigurnog obrasca afektivne vezanosti, postoje i odbacujući i ambivalentni 
obrazac. Sigurna afektivna vezanost se razvija u odnosu sa responzivnim majkama, 
koje uvremenjeno i adekvatno reaguju na signale deteta. U situaciji sa strancem, dete 
biva uznemireno majčinim odlaskom, traži je, plače ili je zove, a po njenom povrat-
ku ide ka majci, smiruje se u njenom zagrljaju i vraća se igri (Stefanović Stanojević, 
2011). Odbacujuće afektivno vezana deca ne reaguju intenzivno ni na dolazak ni na 
povratak majke, kad ih majka ostavi, ne traže je, pokazuju malo otvorenih znakova 
žalosti, a po povratku je ignorišu. U situaciji sa strancem ova deca, pošto ih majka 
ostavi, ne plaču, ne traže majku, a takođe nema ni radoznalnog istraživanja okoline, 
ne reaguju na majčin povratak i naročito je ignorišu nakon dužeg razdvajanja (Stefa-
nović Stanojević, 2011). Ambivalentno afektivno vezana deca uznemirena su sepa-
racijom, oprezna sa strancem, a po povratku majke žele njenu blizinu, ali su istovre-
meno i ljuta na nju. Kada ih majka ostavi, ova deca plaču za  njom, ali ih ne smiruje 
povratak majke. Ova deca traže majku, ali kada ona dođe ljute se na nju, udaraju je, 
plaču, traže kontakt, a kada ga postignu, ne mogu da se smire i opuste (Stefanović 
Stanojević, 2011). 

Opisana ponašanja dece su posledica ponavljanih iskustava sa majkama, ko-
je su ili neosetljive na signale, kao kod formiranja odbacujućeg obrasca vezanosti, 
ili nedosledne u svojim odgovorima, kao kod formiranja ambivalentnog obrasca 
afektivne vezanosti (Tošić i sar., 2013). Ova rana iskustva i uspostavljena afektiv-
na veza značajna su i za celokupan detetov dalji razvoj. Iskustva dobijena u inter-
akciji sa majkom dete interiorizuje i na osnovu njih stvara takozvane unutrašnje 
radne modele, koji sadrže lična uverenja, očekivanja, stavove i emocije prema sebi 
i značajnim drugima. Tako, sigurna deca formiraju model sebe kao bića vrednih 
ljubavi i pažnje, i model drugih kao pouzdanih osoba u koje se može imati povere-
nje. Odbacujuće afektivno vezana deca, štiteći se od daljih razočarenja, dižu oklop 
između sebe i drugih, stvarajući odbrambeno pozitivnu sliku o sebi, a negativnu 
sliku o drugima, kao osobama koje im nisu naklonjene. Ambivalentno afektivno 
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vezana deca, u skladu sa emocionalnim ulaganjem u druge, imaju pozitivan model 
drugih, dok je slika o sebi negativna (Ainswort et al., 1978). Rano formirani unu-
trašnji radni modeli vezanosti su stabilni i otporni na promene, perzisitraju kroz či-
tav životni vek i utiču na oblikovanje drugih relacija. 

Kim Bartolomej (Bartholomew, 1991) je formulisala četvoro-kategorijalni 
model vezanosti adolescenata i odraslih na osnovu Bolbijevih pretpostavki, a koji se 
zasniva na dve bipolarne dimenzije u osnovi modela, koje su identifikovane faktor-
skom analizom. Dimenzija izbegavanje se odnosi na unutrašnji radni model drugih i 
ona na jednom polu ima prihvatanje, a na drugom izbegavanje bliskosti. Druga je di-
menzija anksioznosti koja se odnosi na unutrašnji radni model sebe i ona na jednom 
polu ima nisku, a na drugom visoku anksioznost. Ukrštanjem modela sebe i drugih i 
dimenzija izbegavanje i anksioznost dobijaju se četiri glavna stila vezanosti: sigurni 
(niska anksioznost i nisko izbegavanje), preokupirani (visoka anksioznost, nisko iz-
begavanje), odbacujući (niska anksioznost, visoko izbegavanje) i bojažljivi (visoka 
anksioznost, visoko izbegavanje). 

ODNOS AFEKTIVNE VEZANOSTI I KOGNITIVNOG RAZVOJA 

Značaj afektivne vezanosti za kognitivni razvoj može se posmatrati kao deo 
opštijeg pitanja koje se odnosi na značaj socijalne interakcije za kognitivni razvoj 
(Baucal i Jovanović, 2007). Teorije kognitivnog razvoja na različiti način razma-
traju socijalnu interakciju u smislu formativnog faktora kognitivnog razvoja. Pija-
žeova konstruktivistička teorija kognitivnog razvoja ne uzima u obzir socijalnu in-
terakciju kao faktor, mada je i on smatrao da okruženje u kom dete živi stvara 
uslove koji mogu da uspore ili ubrzaju kognitivni razvoj. S druge strane, Vigotski 
u svojoj konstruktivističkoj teoriji smatra da je socijalna interakcija formativni 
faktor razvoja. Noviji istraživački nalazi su pokazali da je afektivno-motivacioni 
nivo socijalne podrške značajan aspekt interakcije kompetentnog odraslog i deteta 
u zoni narednog razvoja, kao i da ima dugoročniji efekat u odnosu na kognitivni 
nivo pomoći (Baucal, 2003). 

Afektivna vezanost i simbolička funkcija 

Pojava simbolizacije je značajna kvalitativna novina u razvoju. Prema Iviću 
(Ivić, 1978: 87) simbolička funkcija je opšta sposobnost sticanja ili korišćenja i stva-
ranja znakova, semiotičkih sistema i izvođenja semiotičkih operacija ili stvaranja se-
miotičke realnosti. Simbolička funkcija se manifestuje na različite načine, najčešće 
kroz simboličku igru i jezik. U preglednom radu Tošić i saradnika (Tošić i sar., 
2013) ukazano je na odnos obrazaca afektivne vezanosti i simboličke funkcije, od-
nosno njene manifestacije, simboličku igru i jezik, kao i na značaj afektivne vezano-
sti za sposobnost rešavanja problema. 
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Deca sa obrascem sigurne afektivne vezanosti više su angažovana u simbolič-
koj igri i češče praktikuju epizode simboličke igre u odnosu na nesigurno vezano de-
te (Tošić i sar., 2013). Preferencija ka ovakvoj igri sugeriše da su sigurna deca sklo-
nija da se ponašaju autonomno u organizovanju sopstvene igre, da su sposobna da 
objekte koriste na fleksibilniji način, kao i da imaju veću sposobnost imaginacije. 
Čak kada se i sigurna i nesigurna deca razlikuju u učestalosti simboličke igre, postoji 
razlika u merama njenog kvaliteta. 

Sigurna deca su upornija i ulažu veći napor da stvore iluzornost scene i 
sklonija su da se uključe u igru angažovanu oko određene teme ili plana. Ta deca, 
takođe, imaju više dugih epizoda simboličke igre i provode više vremena na najvi-
šem nivou simboličke igre u odnosu na svoje nesigurno vezane vršnjake. Istraži-
vački nalazi pokazuju da su u sigurnim dijadama dečje epizode simboličke igre bi-
le duže i složenije kada je majka bila angažovana, dok interakcija sa majkom u ne-
sigurnim dijadama nije imala takvu podstičuću funkciju (Tošić i sar., 2013). 

Istraživanje okoline je važan način razvoja kognitivnih sposobnosti jer deca 
uče iz interakcije sa ljudima i objektima. Individualne razlike u istraživanju okoline 
su povezane sa kasnijim kognitivnim veštinama, a i afektivnom vezanošću sa maj-
kom. Sposobnost i želja za istraživanjem je jedan od osnovnih mehanizama preko 
koga oblik rane vezanosti deluje na kognitivni razvoj. Sigruno afektivno vezana de-
ca se razlikuju od nesigurne po sposobnosti i želji da istražuju svet oko sebe, a po-
stoje i kvalitativne razlike (prema: Tošić i sar., 2013) u smislu boljeg načina i višeg 
nivoa istraživanja. Sigurno afektivno vezana deca imaju duže epizode istraživačke 
igre, otkrivaju više detalja složenih objekata i pokazuju više pozitivnih emocija to-
kom istraživanja (Main, 1983). 

Sigurna u odnosu na nesigurnu decu imaju bolju mogućnost komunikacije, 
pokazuju viši nivo pažnje, posebno tokom struktuiranih zadataka i kada su pod stre-
som, saradljivija su i popustljivija u situaciji testiranja i spremnija su da testiranje 
shvate kao igru sa eksperimentatorom (Main, 1983). 

Sposobnost rešavanja problema je važna kognitivna veština, kao i način stica-
nja novih znanja i kompetencija. Način i uspeh u rešavanju problema variraju zavi-
sno od obrasca afektivne vezanosti majke i deteta. Zapravo, sigurna vezanost je po-
vezana sa orijentacijom na zadatak, ponašanjem traženja pomoći u nevolji, fleksibil-
nošću i otvorenošću u obradi informacija, što je veoma bitno za rešavanje problema 
(Tošić i sar., 2013). 

Sigurna deca povoljnije procenjuju sopstvenu efikasnost, što se u situaciji re-
šavanja problema može ispoljiti kroz samouverenost, upornost i sposobnost da se 
koristi pomoć odraslih, a bez prevelike zavisnosti od njih. Sigurna deca imaju više 
entuzijazma i upornosti, a i spremnija su na saradnju sa majkama i prihvatanje njiho-
vih sugestija. Imaju više pozitivnih osećanja, provode manje vremena udaljena od zada-
taka i pokazuju manje negativističkih i frustracionih oblika ponašanja (White, 1959). 

Sigurna deca na pozitivan način komentarišu svoju aktivnost, samouverena 
su, retko traže savet, ali zahtevaju povratne informacije, verbalno ili neverbalno, 
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učestalije nego nesigurna deca. Nesigurno afektivno vezana deca, uprkos različitim 
ponašanjima u odnosu sa majkom na ranom uzrastu, slična su u suprotstavljanju 
majkama tokom zajedničkog rešavanja problema (Matas et al., 1978). 

Neke studije potvrđuju korelaciju afektivne vezanosti i uspeha dece na zada-
cima pogrešnih verovanja, čak i kada se kontrolišu doprinosi kalendarskog uzrasta, 
verbalnog mentalnog uzrasta deteta i socijalne zrelosti kod predškolaca i dece mla-
đeg školskog uzrasta (Fonagy et al., 1997). Takođe, 83% sigurno afektivno vezane 
dece uspešno rešava zadatke sa pogrešnim verovanjima, dok samo 33% nesigurno 
afektivno vezane dece ima uspeh u rešavanju istih zadataka (Meins, 1997). 

Matas i saradnici (Matas et al., 1978) zapažaju tendenciju da nesigurno afek-
tivno vezana deca podbacuju na kognitivnim testovima, dok sigurno afektivno veza-
na deca postižu rezultate iznad očekivanja. 

Neke studije, takođe, pokazuju da obim i kvalitet istraživačkog ponašanja va-
riraju i između različitih grupa nesigurno vezane dece, pa tako ambivalentno vezana 
deca uglavnom imaju slabije istraživačko ponašanje nego odbacujuće vezana deca. 
Navodi se da ambivalentna deca usled anksioznosti oko majčine dostupnosti i name-
tljivih ponašanja prema njoj, pokazuju ograničeno ispitivanje i angažovanje u zadaci-
ma, dok odbacujuće vezana deca pokazuju intenzivno istraživanje sredine, ali je ono 
pre odbrambeni mehanizam i reakcija na nedostupnost majke, nego odraz suštinskog 
interesovanja za učenje o okolini (Bretherton, 1985, prema: Tošić i sar., 2013). 

Hazan i Duret (Hazen & Durett, 1982) su kod dvogodišnjaka pronašli da si-
gurna deca imaju aktivniji odnos prema sredini, nego obe nesigurne grupe, ambiva-
lentna i odbacujuća, i razlikuju se i u pogledu tipa istraživačkog ponašanja. 

Takođe, u studiji Konela (Conell, 1974, prema: Tošić i sar., 2013) je pokaza-
na razlika između sigurno i odbacujuće vezane dece u smislu habituacije na nove 
objekte: sigurna deca su u početku oprezna sa novim objektom, zatim ga upoznaju i 
habituiraju se na njega, odbacujuća nisu oprezna, ali ne pokazuju nakon upoznavanja 
znakove habituacije, dok su ambivalentna deca previše oprezna, često uplašena no-
vim objektom i nikada se ne navikavaju na njega. Ova studija je pokazala veliku raz-
liku između istraživačkog ponašanja sigurne i odbacujuće vezane dece jer istraživač-
ko ponašanje odbacujuće vezane dece ne dovodi do učenja usled ograničenog afek-
tivnog odnosa prema novom objektu. 

U istraživanju koje se bavilo delovanjem obrazaca afektivne vezanosti na raz-
voj formalno-operativnog mišljenja u porodičnom kontekstu kod adolescenata (Vuč-
ković, 2009) pokazano je da su sigurno i odbacujuće afektivno vezani adolescenti 
bolji od preokupirano (ambivalentno) i bojažljivo vezanih adolescenata na Bondo-
vom testu logičkih operacija BLOT. U ovom istraživanju je, takođe, dobijeno da raz-
like u porodičnom okruženju između učenika koji imaju različite obrasce afektivne 
vezanosti govore o međusobnom delovanju porodičnog konteksta, afektivne vezano-
sti i logičkog mišljenja. 

Ima razmatranja po kojima odnos između afektivne vezanosti i kognitivnog 
razvoja može ići iz smera kognitivnog razvoja ka afektivnom. Na primer, deca koja 
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su kognitivno naprednija mogu biti bolja u pokazivanju svojih potreba roditeljima 
koji za uzvrat odgovaraju mnogo senzitivnije (Bell, 1970), a mogu razviti i pozitivan 
unutrašnji radni model iako su izložena odbacivanju ili nekonzistentnom ponašanju 
roditelja (De Ruiter & Van Ijzendoorn, 1993). 

Posredujući mehanizmi afektivne vezanosti i kognitivnog razvoja 

Pitanje mogućih medijatora u odnosu afektivne vezanosti i kognitivnog raz-
voja je relativno novo područje istraživanja čime je uslovljen i nedostatak empirij-
skih istraživanja, pa se hipoteze o mehanizmu oslanjaju na do sada dobijene istraži-
vačke nalaze. Na osnovu pregleda literature Van Izendorn (De Ruiter & Van Ijzen-
doorn, 1993) navodi kao najvažnije sledeće mehanizme: kvalitet dečijeg istraživač-
kog ponašanja, kvalitet procesa obučavanja i socijalni odnosi dece, kao i ponašanja u 
test situaciji. Kao mehanizam drugi autori dodaju i samopoštovanje (Cassidy, 1988 
prema: Tošić i sar., 2013) jer istraživanja ukazuju da ambivalentno afektivno vezana 
deca imaju slabo samopoštovanje i lošu samoprocenu, dok se odbacujuće afektivno 
vezana deca prikazuju kao savršena i negiraju mogućnost nedostatka, što ukazuje da 
je reč o odbrambeno stvorenoj, idealizovanoj slici samog sebe. Jedino sigurno veza-
na deca imaju jasno osećanje samopoštovanja, veruju u svoje kompetencije, ali ume-
ju da priznaju i svoje nesavršenosti (Cassidy, 1988, prema: Tošić i sar., 2013). 

Sami mehanizmi ili medijatori nisu posebno istraživani, nisu međusobno is-
ključivi, nisu iscrpni i često deluju povezano (De Ruiter & Van Ijzendoorn, 1993). 
Longitudinalna studija američkih autora koja se bavila medijatorima, dovela je do 
određenih zaključaka (OʼConnor & McCartney, 2007): dečje ponašanje vezano za 
test situaciju se pokazalo kao medijator veze ambivalentnog obrasca afektivne veza-
nosti i kognitivnih veština, a dečje istraživačko ponašanje, instrukcije majke, dečji 
socijalni odnosi, dečje ponašanje vezano za test situaciju pokazali su se kao medija-
tori nesigurnih obrazaca vezanosti i kognitivnih veština. 

PEDAGOŠKE IMPLIKACIJE IZVEDENE IZ ODNOSA AFEKTIVNE 
VEZANOSTI I KOGNITIVNOG RAZVOJA 

Socijalni odnosi dece su pod snažnim uticajem obrazaca afektivne vezanosti 
iz detinjstva (Van Ijzendoorn et al., 1995). Jedan od nalaza metastudije (Van Ijzen-
doorn et al., 1995) jeste da su sigurno vezana deca kompetentnija od nesigurno afek-
tivno vezane dece u jezičkom domenu, kao i da postoji veći podsticaj za razvoj jezi-
ka u sigurnoj afektivnoj vezi, jer „sigurni” roditelji mogu biti bolji „učitelji” svojoj 
deci, a sigurno vezana deca mogu biti motivisaniji „učenici”. Sigurno vezana deca 
imaju harmoničnije odnose sa svojim vršnjacima i sa svojim učiteljima (Sroufe, 
1983, prema: Van Ijzendoorn et al., 1995), i stoga oni mogu imati bolje sposobnosti 
da izvedu kognitivnu stimulaciju iz tih veza, u odnosu na nesigurno vezanu decu, 
koja mogu biti isuviše odbacujuća ili ambivalentna da bi koristila ove resurse opti-
malno. Sigurno vezana deca lakše sarađuju sa ispitivačem u test situaciji i sklonija 
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su tome da test situaciju dožive kao igru u odnosu na nesigurno vezanu decu koja 
mogu biti stidiljiva i anksiozna u test situaciji (Gertsten et al., 1986, prema: Van             
Ijzendoorn et al., 1995). Nesigurno vezana deca mogu pokazati viši nivo anksiozno-
sti koji može da inhibira interakciju koja je neophodna da se test dobro uradi (Lamb 
et al., 1985, prema: Van Ijzendoorn et al., 1995). Odnosno, senzitivni roditelji su iz-
gleda bolji učitelji svoje dece. Sa druge strane, sigurno vezana deca, senzitivnih i re-
sponzivnih roditelja, mogu i sama biti bolji učenici, manje opterećeni irelevantnim 
aspektima situacije tokom rešavanja zadataka (Tošić i sar., 2013). 

U skladu sa gore pomenutim istraživačkim nalazima može se pretpostaviti da 
u drugim okruženjima izvan porodice, kao što su vrtić i škola, u interakciji sa struč-
nim saradnicima, vaspitačima i učiteljima deca mogu biti različito uspešna u izvrša-
vanju zadataka u odnosu na obrazac afektivne vezanosti i u odnosu na odnos obraza-
ca afektivne vezanosti i kognitivnog razvoja. U ovim ustanovama, stručni saradnici, 
vaspitači i učitelji mogu da u različitim situacijama opaze kvalitet interakcije roditelj 
– dete i opišu obrazac vezanosti, a takođe i da intervenišu u smeru jačanja senzitiv-
nosti roditelja (Stojić i sar., 2010). 

Postoje razvijeni programi koji se primenjuju u predškolskim ustanovama a 
bazirani su  na konceptima teorije afektivne vezanosti (Mihić, 2012). Intervencije 
mogu da idu u dva smera, mogu da budu usmerene na mentalne reprezentacije rodi-
telja, odnosno na njihove radne modele, a mogu da budu usmerene i na senzitivnost 
roditelja, odnosno na njihova ponašanja i veštine (Mihić, 2012). Ovi programi pod-
razumevaju da stručni saradnici i vaspitači u svakodnevnoj interakciji sa detetom, i 
posmatranjem interakcije majka – dete, procene obrazac afektivne vezanosti pomoću 
empirijski validiranih ček listi ponašanja, koje se primenjuju za određeni uzrast, i da 
u skladu sa tim pružaju informacije roditeljima u cilju njihove veće senzitivnosti, na-
ročito za decu sa nesigurnim obrascem vezanosti, kako bi se optimizirali uslovi za 
celokupni razvoj deteta (Mihić i sar., 2012). 

Programi se baziraju na tri različita cilja: da roditelji steknu uvid u unutrašnje 
radne modele sebe i drugih, zatim analizu interakcije roditelj – dete, kao i „obučava-
nje” roditelja da bolje prepoznaju potrebe deteta za zaštitom i/ili samostalnošću i 
adekvatnije odgovore na njih. Programi, takođe, imaju za cilj i formiranje sigurne 
baze stručnjak – roditelj koja se temelji na senzitivnosti stručnjaka za potrebe rodite-
lja, koji je u poziciji brige, a ne znanja (Mihić, 2012). Neki od programa su UCLA 
Family Development (UCLA univerzitet), Minding the Baby (Yale univerzitet), Vr-
tić kao sigurna baza (predškolske ustanove i Univerzitet u Novom Sadu) i oni su 
usmereni na stvaranje sigurne baze stručnjaka i majki kroz kućne posete ili fokus 
grupe kako bi majke mogle da jačaju kvalitet relacije sa detetom (Mihić, 2012). Ovi 
programi su evaluirani i pokazali su da vaspitači mogu da integrišu skale procene u 
svoj rad, kao i da im ova saznanja koriste u planiranju saradnje sa roditeljima. 

Rezultati longitudinalne studije (OʼConnor & McCartney, 2007) su značajni 
kako za teoriju, tako i za praksu. Kada su u pitanju pedagoške studije i američki 
autori nakon longitudinalnog istraživanja, zaključuju da se mogu izvesti značajne 
implikacije za intervencije u radu sa decom i/ili porodicama, kao i da su one značaj-
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ne za obrazovanje nastavnika. Intervencije za decu sa nesigurnim obrascima afektiv-
ne vezanosti mogle bi da budu od pomoći ovoj deci kako bi bila adekvatnija u komu-
nikaciji sa odraslima i kako bi održala pažnju. Autori, takođe, ističu značaj razvija-
nja interventnih programa za majke dece sa nesigurnim obrascima vezanosti koji im 
mogu biti od pomoći da razvijaju dečije kognitivne veštine kroz pružanje podrške 
majkama kako bi mogle da obezbede visokokvalitetne kognitivne stimulacije u obli-
ku formalnih i neformalnih instrukcija koje upućuju deci. Autori, takođe, upućuju 
sugestije koje se odnose na obrazovanje nastavnika koje mogu ići u tom smeru da se 
nastavnicima pruži podrška da identifikuju kvalitet svojih veza sa učenicima, kao i 
kako da rade na unapređivanju odnosa koji su slabijeg kvaliteta. Naročito je značajno 
jačati kvalitet odnosa nastavnika i učenika sa nesigurnim obrascem vezanosti, jer ovi 
odnosi mogu da budu medijatori negativnih efekata afektivnog obrasca sa majkom 
na kognitivni razvoj (OʼConnor & McCartney, 2007). 

ZAKLJUČAK 

U skladu sa razmatranjima o odnosu afektivne vezanosti i kognitivnog razvo-
ja, kao i u skladu sa već prikazanim i evaluiranim programima u predškolskim usta-
novama koji se zasnivaju na teoriji afektivne vezanosti, mogu se izvesti implikacije 
za pedagošku praksu. Pored ciljeva na kojima su zasnovani gore opisani programi, 
sledeći korak bi mogao da bude uzimanje u obzir ispitanih obrazaca afektivne veza-
nosti u kontekstu kognitivnog razvoja. Dakle, ukoliko bi stručnjaci u vaspitno-obra-
zovnim ustanovama, stručni saradnici, vaspitači, učitelji, nastavnici posmatranjem 
interakcija majka – dete i kroz svoje neposredno iskustvo sa decom mogli da preko 
ček lista procene obrazac vezanosti, to bi bilo značajno ne samo za jacanje senzitiv-
nosti roditelja u cilju obezbeđivanja najboljih uslova za optimalan razvoj deteta već i 
u cilju ukazivanja na značajne aspekte kognitivnog razvoja dece. Na primer, videli 
smo da sigurno vezana deca provode više vremena na najvišem nivou simboličke 
igre u odnosu na svoje nesigurno vezane vršnjake, kao i da je sigurna vezanost pove-
zana sa orijentacijom na zadatak, ponašanjem traženja pomoći u nevolji, fleksibil-
nošću i otvorenošću u obradi informacija, što je veoma bitno za rešavanje problema. 
U tom smislu programi bi mogli biti usmereni na obrazovanje stručnjaka, stručnih 
saradnika, vaspitača, učitelja i nastavnika, kao i na jačanje njihove senzitivnosti, za 
ovaj aspekt ličnosti deteta, a naročito u situacijama ocenjivanja uspeha i vladanja, 
kao i drugih aktivnosti u vaspitno-obrazovnom procesu. 
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AFFECTIVE ATTACHMENT IN THE CONTEST OF COGNITIVE 
DEVELOPMENT – PEDAGOGICAL IMPLICATIONS 

Summary 

In psychology, affective and cognitive development are often observed and                 
studied as different and separate processes. However, in the last decades, a different idea 
has been studied in psychology: the idea that the affective and cognitive development are 
related, that is, the affective relationship between mother and child in the early                         
developmental period, which can be developed as safe or unsafe, is to a certain extent 
related to the development of cognition. The success of children in various cognitive 
tasks in relation to patterns of affective attachment, as well as their overall behavior          
during the test situation had been studied. The researchers also dealt with the question 
ofmediating mechanisms or mediators between affective and cognitive development. 
The text will first discuss the theory of affective attachment, and then the basic research 
findings from this field will be presented, as well as the possible mediating mechanisms 
or mediators in the relationship of affective attachment and cognitive development. 

Key words: affective attachment, cognitive development, pedagogical implications. 
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ВРЕДНОВАЊЕ ЗНАЊА У ЕЛЕКТРОНСКОМ 
УЏБЕНИКУ 

Апстракт: Имајући у виду да се недостаци процеса вредновања, који 
су учинили да оно постане једно од најосетљивијих питања наставе, тешко 
превазилазе у постојећим условима васпитно-образовне праксе, решење, мо-
жда, треба потражити у примени ИКТ. Циљ рада је да укаже на могућности 
електронског уџбеника у процесу вредновања знања. Након описа основних 
проблема, указује се на савремене захтеве који се постављају пред процес 
вредновања знања, а потом разматрају могућности електронског уџбеника 
да те захтеве испуни. Електронски уџбеник се овде схвата као средство 
учења које на основу интерактивности остварује вишеструку комуникаци-
ју са учеником и учествује у конструкцији његовог знања. Обезбеђујући 
континуитет инструкције и повратне информације, он ће ове наизглед раз-
двојене поступке готово објединити, тако да ће процес вредновања поста-
ти неодвојиви део процеса учења, односно, оно ће остварити своју форма-
тивну функцију.  

Kључне речи: вредновање знања, електронски уџбеник, интерактив-
ност, повратна информација. 

УВОД 

Чињеница да, и поред бројних истраживања још увек нема прецизних 
закључака о томе да ли и на који начин електронски уџбеници могу утицати на 
процес учења, изазива сумњу у ефикасност ове технологије. (Не)оправдано се 
поставља питање да ли електронски уџбеници уопште могу утицати на учење 
на начин на који штампани уџбеници или други медији не могу. Ово питање 
представља наставак вишедеценијске дебате о утицају медија на процес учења. 
Кларк је 1983. године указивао на то да технологија не утиче на учење, већ 
представља само један од начина испоручивања знања (Clarc, 1983), а потом 
изнео смело предвиђање по ком ниједан медиј никада неће утицати на наста-
ву/учење (Clarc, 1994). С, друге стране, Саломон је изнео тезу по којој медији 
као средство комуницирања мењају процес наставе и учења (Salomon et al., 
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1991), а дебату је распламсао Козма тврдећи да јединствене карактеристике не-
ких медија могу утицати и на учење и на мотивацију (Kozma, 1994). Иако се 
морамо сложити са Кларковом тврдњом да је метод важнији од медија, не мо-
жемо прихватити тезу по којој би данашња савремена технологија, а онда и 
електронски уџбеници, били тек врста доставне технологије. Уколико је 1983. 
Кларкова тврдња имала смисла, верујемо да се данас, захваљујући развоју 
ИКТ, она скоро може одбацити. Савремени медији, попут електронског уџбе-
ника, могу поседовати јединствене карактеристике о којима је Козма говорио, 
захваљујући којима остварују утицај који другим (традиционалним) медијима 
није могуће остварити.  

Да бисмо открили те карактеристике, међутим, уместо загледаности у 
технологију, потребно је окренути се процесу учења. Наиме, како Ана Пеши-
кан истиче, потенцијалне доприносе нове технологије процесу образовања нај-
боље можемо показати ако јој не приступамо с тежиштем на питању шта тех-
нологија може, већ из запитаности шта су захтеви процеса учења (Пешикан, 
2016). Уважавајући такав став – у овом раду ћемо покушати да укажемо на мо-
гуће доприносе електронског уџбеника процесу вредновања знања ученика.  

Реч је о процесу који се, готово традиционално, сматра „бољком“ обра-
зовања и чији се недостаци тешко превазилазе у постојећим условима на-
ставне праксе. Као најчешће истицани недостатак вредновања маркира се ње-
гова усмереност на крајњи резултат, док се интерпретацији резултата и начи-
ну доласку до истог не посвећује пажња. Прегледом 578 публикација на тему 
улоге вредновања у процесу учења, Блек и Вилијам су утврдили да вреднова-
ње у настави у највећој мери подстиче учење напамет и концентрисано је на 
површно учење изолованих детаља, тј. садржаја које ученици брзо забора-
вљају. Такође, додају они, наставници најчешће не анализирају задатке које 
користе и не дискутују о њима са ученицима, тако да нема промишљања о 
томе шта је и зашто вредновано у тим задацима (Black & Wiliam, 1998). Ова-
кво вредновање запоставља своју формативну, тј. развојну функцију и фоку-
сира се искључиво на сумирање коначних резултата и давање оцена. Уз то, у 
литератури се још истиче да је вредновање неретко репресивног карактера, 
тачније оцене су у служби приморавања ученика на учење (Матијевић, 2004; 
Родић, 2003). Могућност ублажавања наведених недостатака последњих го-
дина тражи се и у примени савремене дигиталне технологије. Бенет тврди да 
је „примена технологије у вредновању неизбежна” (Bennet, 2002: 14), али, 
као што је најчешће случај са иновацијама у настави, њено имплементирање 
прате различите потешкоће. Упркос предвиђањима, још увек се не уочава ја-
сан пут за примену дигиталне технологије у процесу вредновања знања. 
Електронски уџбеници могу понудити различите врсте и облике вредновања 
који, осим крајње оцене, обезбеђују анализу учениковог рада, усмерени су на 
процес учења и континуирано праћење, узимају у обзир различите способно-
сти, интересовања и стилове учења, те дају исцрпну повратну информацију. 
Стога, иако се вредновање првенствено везује за интеракцију наставника и 



Секач, В.: Вредновање знања у електронском уџбенику 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 21 • БР. 20 • ДЕЦЕМБАР 2018 • 99–118 

 

101 

ученика, електронски уџбеник, као партнер у ко-конструкцији знања, отвара 
нове могућности за реализацију овог процеса који се овде готово изједначава 
са учењем. Циљ рада је да размотри наведене могућности и допринесе ства-
рању јасније представе о потенцијалу електронских уџбеника за унапређива-
ње процеса вредновања знања ученика. 

ЗНАЧАЈ И СЛОЖЕНОСТ ПРОЦЕСА ВРЕДНОВАЊА 

Имајући у виду да је реч о интегралном делу васпитно-образовног про-
цеса, тесно повезаном са програмским циљевима и наставном праксом, вред-
новање је обликовано, али и само значајно обликује све остале аспекте овог 
сложеног система. Свест о значају вредновања ученичког знања одавно по-
стоји. Исто тако постоји свест о бројним недостацима овог процеса, који оп-
стају и поред покушаја да се систем вредновања реформише. Стање целокуп-
ног образовања, његови правци и циљеви, лако се могу утврдити посматра-
њем процеса вредновања ученичког знања. Једноставно, начин на који се 
ученици вреднују директно обликује начин на који ће учити, а тиме и цело-
купну васпитно-образовну праксу. Многи истраживачи су дошли до закључ-
ка да оно што највише утиче на то како ученици уче није поучавање, већ 
вредновање знања (Miller & Parlett, 1974, према: Gibbs & Simpson, 2005: 4). 
Гарисон и Андерсон истичу да вредновање користе успешни наставници, те 
наглашавају важност планирања, осмишљавања и одабира метода и облика 
вредновања (Garison & Anderson, 2003). 

У литератури се најчешће говори о два основна приступа вредновању 
ученичких постигнућа. Реч је о традиционалном, тј. психометријском присту-
пу, који подразумева тестове знања са питањима затвореног типа и, с друге 
стране, различитим алтернативама психометријском тестирању, обједињених 
под термином аутентично процењивање.  

Психометријски приступ произашао је из бихејвиористичке концепци-
је учења која је доминантно утицала на начин операционализовања и проце-
њивања образовних постигнућа ученика (Хавелка, 2000). Нагласак је на про-
цењивању што једноставнијих компоненти знања, које су мерљиве без обзи-
ра на контекст примене, чиме се, према схватању бихејвиориста обезбеђује 
неопходна објективност у мерењу. Објективност вредновања, економичност, 
покривеност програма наставног предмета највећи су квалитети психоме-
тријског приступа. Поред наведених, стандардизовани тестови знања имају 
још неке предности – израђени су од стране тима стручњака, засновани на 
научним процедурама, па у складу с тим имају утврђене и проверене метриј-
ске карактеристике: ваљаност, поузданост, дискриминативност и објектив-
ност (Фајгељ, 2003). Међутим, вредновање засновано на психометријском 
приступу, доноси низ недостатака, који спутавају основну функцију вредно-
вања – развој и напредак ученика. Позитивистичка истраживачка парадигма 
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условила је усмереност педагошких истраживања, пре свега, на исходе или 
ефекте васпитно-образовног рада, док су интересовања за сам процес, пона-
шања и лична знања учесника у том процесу остала прилично занемарена 
(Шевкушић, 2006). Улитератури најчешће помињана ограничења су усмере-
ност на резултат, уместо на процес учења, инсистирање на једном тачном од-
говору и градиву које покрива тест, уз занемаривање другог знања, али и кре-
ативности, радозналости и понашања ученика, потом усмереност на ниже ни-
вое знања, подстицање „учења за оцену” итд.  

Насупрот оваквом, квантитативном приступу, под утицајем когнитиви-
стичке и конструктивистичке парадигме, развија се тзв. алтернативни приступ, 
који инсистира на холистичком схватању знања и процењује његову примену у 
реалним ситуацијама, значајну пажњу посвећујући процесу стицања знања. 
Реч је о различитим начинима праћења и процењивања напредовања ученика. 
Армстронг наводиширок распон метода и инструмената: вођење бележака, 
прикупљање ученичких радова, аудио и видео снимци, фотографисање, уче-
нички дневници, табеле, социограми, неформални (нестандардизовани) тесто-
ви, неформална употреба стандардизованих тестова, разговори с ученицима, 
процењивање према референтним критеријумима који су неретко индивидуа-
лизовани (Armstrong, 2008, према: Кузмановић и Павловић Бабић, 2011). Пред-
ност алтернативног вредновања је посвећеност развоју целовитог (когнитив-
ног, емоционалног, мораног, социјалног, духовног) људског бића, уместо про-
цене коначних постигнућа. Вилотијевић наводи да вредновање треба да подра-
зумева шири приступ ученику, приступ у којем се доводе у везу и многи други 
фактори који су детерминисали одређени успех ученика (Вилотијевић, 1999). 
Ограничење овог приступа је недостатак поузданости и објективности, али и 
изузетна комплексност оваквог процеса вредновања, који изискује велики на-
пор и време. 

Поред наведених разлика између ових приступа, битна је и она у време-
ну и динамици спровођења процеса вредновања јер од њих у великој мери за-
виси колико ће вредновање утицати на унапређења учења и индивидуалног 
развоја ученика. Док се класично, психометријско вредновање, одвија у огра-
ниченом временском периоду и то након учења, алтернативно вредновање је 
прогресиван и континуиран процес који се обавља истовремено са учењем. Та 
разлика се, у литератури, препознаје кроз поделу вредновања на сумативно и 
формативно. Формативно вредновање се обавља упоредо са учењем чији је не-
разлучиви део и има за циљ расветљавање и унапређење процеса учења. Oно 
пружа ученицима могућност да уоче своје слабе и јаке стране, те да увиде како 
могу да унапреде процес учења. Истовремено, формативно вредновање пома-
же наставнику да планира следеће кораке у циљу подстицања учења. „Форма-
тивно оцењивање има превентивну улогу – оно својом благовременошћу спре-
чава појаву неуспеха” (Хавелка, Хебиб, Бауцал, 2003: 43). Сумативно вредно-
вање, које доминира у наставној пракси, спроводи се након учења и поучавања 
и пружа информацију о степену савладаности ученог садржаја. Према томе, 
оно сумира информације о томе шта ученик у одређеном тренутку зна и усме-
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рено је на резултат, а мање на процес учења. Сумативно вредновање не мора 
увек бити изражено бројчаном оценом, мада je у пракси то најчешће случај. У 
настојању да се превазиђу или бар ублаже недостаци нумеричког оцењивања, 
као и потреба да се систем оцењивања прилагоди савременом схватању вред-
новања и оцењивања ученика, уведен је систем описног оцењивања. Описно 
оцењивање је начин оцењивања када се ученику у форми разговора или писане 
белешке саопшти низ информација о његовом раду и постигнућу (Хавелка и 
сар., 2003). Описна оцена има далеко већи утицај на даље учење у односу на 
нумеричку, тако да се у том случају може говорити и о формативној функцији 
сумативног оцењивања. 

Иако између њих постоје суштинске разлике, алтернативно вредновање 
не треба да буде антитеза психометријском, нити један приступ треба да ис-
кључује други. Циљ је остварити уравнотежену примену оба приступа, чији ће 
удео у процесу вредновања бити одређен могућим конструктивним доприно-
сима у зависности од датих околности. Очекује се, према томе, да систем вред-
новања почива на балансупсихометријског и алтернативног приступа, односно 
формативног и сумативног вредновања. Колико је, међутим, овако заснован 
процес вредновања заживео у пракси, може се тек наслутити. У литератури се 
наводи да и даље постоји тенденција ка учесталијој примени нормативних те-
стова знања у односу на критеријумске, што пре подстиче међусобно такмиче-
ње ученика него лични напредак сваког појединца; оцењивање у учионици је 
такво да се њиме охрабрује површно учење и стицање теоријских знања, изо-
лованих информација које се брзо заборављају; нема места за критику, рефлек-
сију, саморефлексију ученика и тако даље (Buhagiar, 2007, према: Кузмановић 
и Павловић Бабић, 2011). Управо из тих разлога процес вредновања се и сма-
тра једним од најосетљивијих питања васпитно – образовне праксе. Вилотије-
вић указује на то да бројни аутори традиционално оцењивање сматрају „боле-
сником“ савременог образовања. Незадовољство овим сегментом наставног 
процеса кулминира предлозима да се оцењивање искључи из система вредно-
вања знања ученика. Чињеница је да школа не сме бити селективна јер њен 
циљ није да раздвоји способне од мање способних, већ да сваком ученику 
обезбеди оптималан развој. У нашој земљи је значај формативног вредновања 
проучаван на теоријском нивоу, али још увек не постоји стратегија развоја 
формативног вредновања која би допринела да овај приступ заживи у школа-
ма. Када је реч о сумативном вредновању, нека истраживања показују негати-
ван став наставника према описном оцењивању (Николић и Антонијевић, 
2014), а доводи се у питање и квалитет описних оцена, које, према закључцима 
аутора (Ђелић, Маричић, Шпијуновић, 2016), не могу да остваре кључне функ-
ције оцењивања. 
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ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИК И ВРЕДНОВАЊЕ ЗНАЊА УЧЕНИКА 

С обзиром на значај који има за образовање у целини, потреба и насто-
јање да се процес вредновања унапреди су готово перманентни. Потпуно је, 
зато, очекивано, да се у времену развоја дигиталних технологија, роди идеја 
о трансформацији и унапређењу процеса вредновања и уопште учења под 
утицајем савремених технологија и алата. Та идеја, у страној литератури 
означена термином е-вредновање (e-assessment) или, новијим, технологијом 
унапређено вредновање (technology enhanced assessment) подразумева све об-
лике коришћења дигиталне технологије у сврхе вредновања знања. Након пр-
вих облика е-вредновања, попут једноставних тестирања којима се приступа-
ло преко рачунарског екрана, појавили су се софстициранији алати који су 
понудили шири спектар могућности вредновања. На пример, захваљујући 
могућностима дигиталне технологије, лако су доступни претходни одговори 
и активности ученика, што обезбеђује висок ниво индивидуализације проце-
са вредновања. Пачлер и сарадници (Pachler et al., 2010: 716) апострофирају 
ову могућност и под термином е-вредновање подразумевају употребу ИКТ у 
сврху сакупљања и анализирања информација о учениковом учењу и његовог 
вредновања у односу на претходна достигнућа као и предвиђене исходе. Ова 
и сличне могућности препознате су као значајан допринос приближавању 
учења и вредновања (Pellegrino & Quellmalz, 2010) који треба да постану је-
дан процес.  

Примена ИКТ у образовне сврхе свој најпотпунији израз добија у елек-
тронском уџбенику, који синтетизује вредности савремене дигиталне техно-
логије стављене у функцију учења, док истовремено уважава дидактичко-ме-
тодичке основе уџбеника као посебног жанра. Схваћен као средство учења 
које на бази сталне комуникације са учеником учествује у изградњи његовог 
знања, електронски уџбеник може дати нову димензију и нови квалитет про-
цесу вредновања. Електронски уџбеник може да обавља дијагностичко (пре 
учења, с циљем процене ученикових способности), формативно и сумативно 
вредновање. 

Када је реч о сумативном вредновању, уџбеник тренутно региструје уно-
се које ученици праве, меморише их и ставља на располагање ученику, настав-
нику и евентуално родитељу. Подразумева се да су могућности анализе одго-
вора готово неограничене. Могу се, рецимо, забележити одговори свих учени-
ка, приказати грешке које је сваки ученик направио, грешке које су направили 
сви ученици у одељењу, узети у обзир време утрошено на решавање задатка, 
евидентирати коришћење помоћи итд. Према томе, сумативно вредновање се 
овде не своди, као што је иначе случај, на оцену, већ обезбеђује богату анали-
тику учења.  
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Имајући у виду значај који има за учење, посебна пажња се посвећује 
могућностима електронског уџбеника да оствари формативно вредновање уче-
никовог знања. С обзиром на то да се одвија истовремено са процесом учења, 
формативно вредновање захтева сталну комуникацију на релацији ученик – 
наставник. Реч јео континуираном процесу „процењивања које обухвата дава-
ње смерница, а затим поновно процењивање и поновно давање смерница” 
(Popham, 2008: 56). Према томе, формативно вредновање мења устаљени на-
ставни дискурс инструкција – одговор – евалуација у редован дијалог настав-
ника и ученика. Идеја да кроз дијалог са наставником и/или вршњацима уче-
ник надограђује постојећа знања има теоријско упориште у социо-конструкти-
вистичкој теорији учења. Социо-културни приступ заговара идеју активне кон-
струкције знања кроз социјалне интеракције. Наравно, формативно вреднова-
ње подразумева интеракцију наставника и ученика, али прихватимо ли социо-
културну теорију Виготског, према којој природа социјалних интеракција об-
ликује учење, онда можемо уочити да ИКТ, a у овом случају електронски уџ-
беник, својим одликама мења средину за учење, што значи да може учествова-
ти у формативном вредновању.  

Уџбеник се, према социо-конструктивном приступу и схвата као парт-
нер у ко-конструкцији знања, који ће водити ученика ка зони наредног развоја. 
Иако он као текстуални медиј, има сужене могућности интеракције са својим 
реципијентима, од њега се очекује да оствари комуникацију и постане интер-
активан. Захваљујући могућностима савременог медија, електронски уџбеник 
има шансу да, можда и боље од штампаног, одговори очекивањима Виготског 
и заступника социо-конструктивистичког приступа. Највећи квалитет елек-
тронског уџбеника, интерактивност, може обезбедити индивидуализован при-
ступ, те прилагођавање садржаја и захтева претходном ученичком знању, од 
кога умногоме зависи успех учења. Дакле, уџбеник не мора да буде иста „књи-
га” за све ученике. Осим што неће свим ученицима сервирати једнако сложен 
садржај, електронски уџбеник нуди бројна подешавања која ученицима пружа-
ју могућност да изаберу начин презентовања садржаја, изглед текста, лекције, 
све у циљу прилагођавања читалачком и стилу учења. Електронски уџбеник је 
одлична подршка изградњи ученичког знања, и у смислу иницирања ситуација 
за учење. Анимирани садржаји, видео прилози, симулације и слични елементи 
често су добар начин да се створи проблемска ситуација, противуречност у 
учениковом знању, те он покрене у правцу његове изградње. Није тешко прет-
поставити да интерактивне карактеристике електронског уџбеника могу наћи 
примену и у процесу вредновања ученичког знања. Уопштено говорећи, вред-
новање у електронском уџбенику је процес сакупљања, анализирања, интер-
претирања и коришћења информација о учениковом напретку и постигнућима. 
Он обухвата све активности које ученик предузима у електронском окружењу 
и има за циљ унапређење процеса учења и поучавања. Вредновање у електрон-
ском уџбенику подразумева, дакле, посматрање ученичког понашања, извлаче-
ње закључака о његовим способностима и знању и њихово имплементирање у 
садржај електронског уџбеника. 
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Електронски уџбеник није ограничен по питању врсте задатака које мо-
же понудити у циљу проверавања знања, тако да може остварити уравнотеже-
но вредновање, односно баланс између психометријског и алтернативног при-
ступа (Табела 1). С обзиром на развој дигиталне технологије, није могуће дати 
коначан списак задатака које је могуће користити у електронском уџбенику. 
Њихов број и врста зависе од замисли аутора и софтверских могућности датог 
електронског уџбеника, тако да увек постоји простор за нова креативна реше-
ња. Најлакши за програмирање, дизајнирање и интерпретацију резултата су за-
даци затвореног типа, односно објективни задаци. Најчешће се користе задаци 
алтернативног избора, задаци исправљања, допуњавања, повезивања, сређива-
ња, груписања, задаци вишеструког избора итд. Задаци отвореног типа, нази-
вани још и субјективни задаци, једнако лако се креирају, попут, објективних, 
али су њихови одговори тежи за вредновање и интерпретацију. У суштини, 
што је опсег могућих одговора шири, сложенији је процес вредновања истих. 
Уобичајено се користе проблемски задаци, задаци есејског типа, студије слу-
чаја, али и задаци карактеристични за електронско окружење, попут блогова, 
форума, дигиталног портфолија, онлајн задатака итд. 

Табела 1. Врсте задатака у електронском уџбенику 
 

Врсте задатака у електронском уџбенику 
Психометријски приступ Алтернативни приступ 

Алтернативни избор 
Тачно/нетачно 

Спаривање 
Drag and drop 

Питања са једним тачним одговором 
Вишеструки избор 

Hotspot 
Измешан редослед речи и реченица 

Допуњаљка 
Укрштеница 

Eсеј 
Проблемске ситуације 

Виртуелна лабораторија 
Онлајн пројекти 

Блог 
Форум 

Електронски портфолио 
Онлајн вршњачко вредновање 

Интерактивне игре 
Симулације 

 
Електронско окружење суштински не мења квалитет наведених задата-

ка, тако да њихову примену прате исте предности и недостаци, као и у штам-
паном формату. С друге стране, темељна својства електронског уџбеника, ин-
терактивност, мултимедијалност и хипертекстуалност, наведеним задацима 
могу дати нову димензију. Код задатака сређивања, рецимо, ученик је у могућ-
ности да заиста помера слова, речи, реченице или слике формирајући жељени 
редослед. Уколико је задатак да презентоване слике, које представљају фабулу 
бајке, сложи према редоследу њиховог догађања у тексту, он то може учинити 
јер су оне интерактивне и њима се може манипулисати. Одговоре прати одго-
варајући звучни сигнал или друга реакција система која има функцију награде, 
повратне информације и сл. Ту је и могућност коришћења помоћи, која је до-
ступна „на клик”, а активира се на захтев ученика. Задаци се могу презентова-
ти у форми интерактивног квиза, могу садржати мултимедијалне фајлове, хи-



Секач, В.: Вредновање знања у електронском уџбенику 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 21 • БР. 20 • ДЕЦЕМБАР 2018 • 99–118 

 

107 

перлинкове итд. Осим „унапређења” задатака који се могу реализовати и пу-
тем штампаног медија, ту су и задаци који укључују звучне, видео прилоге, 
виртуелне симулације и лабораторије, презентације, те различити задаци који 
подразумевају деловање ученика у електронском окружењу. 

Када се говори о е-вредновању, неретко се изражава сумња у могућно-
сти вредновања виших нивоа учења (deep learning), али неке студије (Draper, 
2009) тврде да добро дизајнирани е-материјали могу да вреднују чак и више 
когнитивне функције, попут критичког мишљења и анализе. Суштина је да 
вредновање у електронском уџбенику треба да буде усмерено на мерење ве-
штина критичког мишљења и решавања проблема, да буде упућено на исходе 
учења и процес доласка до знања, као и да подржава самостално учење. То 
се, према мишљењу Раилеан, постиже „дизајнирањем електронских уџбеника 
на бази когнитивних и метакогнитивних активности ученика пре, за време и 
после учења, узимајући у обзир обрасце и метаобрасце мишљења” (Раилеан, 
2014: 207). Овде су посебно интересантни задаци алтернативног вредновања, 
попут електронског портфолија, симулација, интерактивних игара и сл. 
Портфолио подразумева систематски прикупљену колекцију ученичких ра-
дова који приказују и прате његов напредак,уложени труд и који илуструју 
његове вештине, способности и постигнућа. Када процес вредновања почне, 
ученик у разговору са наставником анализира сопствене радове, сам предла-
же оцену и упознаје се са критеријумима који се узимају у обзир приликом 
оцењивања. Кроз портфолио ученици добијају прилику да се свестрано изра-
зе, а наставници прилику да кроз богату слику стекну правилан утисак о уче-
никовом напредовању.  

Електронски портфолио, осим по формату, доноси нешто другачији 
концепт. Типови датотека који се могу користити укреирању е-порфтолија 
су: текст, графика, видео, аудио, слике и анимација. Ученици могу да доку-
ментују и „материјализују” своје знање у производима, у које ће поред текста 
укомпоновати видео клипове, аудио компоненте и анимацију. Такво окруже-
ње веома подстицајно делује на ученике, мобилишући посебно њихову ма-
шту и креативност током израде е-портфолија, интегришући све димензије 
знања и нивое учења. Употребом е-портфолиа као средства евалуације уче-
ници се могу научити да процењују и вреднују свој рад, да увиде смисао уче-
ња јер се њихово знање преко продуката чини видљивим: на неки начин, оно 
се „материјализује”. Потенцијал да вреднују више когнитивне способности 
имају и различите симулације и интерактивне игре. Игре реагују на сваки по-
тез, дају повратну информацију, а то је оно што класичним уџбеницима и 
класичној настави често недостаје. Играјући игру, ученици су не само конзу-
менти, већ и ствараоци који проналазе своје путеве до решења и тиме сауче-
ствују у стварању и писању игре, што је, размишљајући о настави, сјајан под-
стрек за продубљеније и креативније приступе темама. Видео игре често тра-
же од играча да преузимају ризик, да сами доносе одлуке, истражују и суоче 
се са неуспехом. Овакве ситуације су добре за развој интуитивног размишља-
ња. Проблемске ситуације са којима се играч суочава поређане су по принци-
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пу од лакших ка тежим и то тако да је при решавању нове потребно користи-
ти претходно стечено знање. Захтеви које игра поставља пред играча или ин-
формације које му пружа увек су повезане са конкретном ситуацијом, акци-
јом, непосредним искуством, тако да је учење обавезно стављено у одређени 
контекст. 

Електронски уџбеник може да оствари различите облике вредновања, 
омогућујући формативну инструкцију зарад даљег учења, анализу постојећег 
знања и учења и сумирање резултата. Практично, он обједињује формативно и 
сумативно вредновање и гради избалансиран систем вредновања знања учени-
ка, какав се тешко може остварити традиционалним методама вредновања.  

ПРЕДНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА ВРЕДНОВАЊА ЗНАЊА                                
У ЕЛЕКТРОНСКОМ УЏБЕНИКУ 

Иако још увек не постоји потпуно јасна свест о томе на који начин ИКТ 
треба користити у васпитно-образовном раду, у литератури се износи низ 
тврдњи о предностима које савремена технологија може донети процесу вред-
новања и учења уопште. Електронски уџбеник, базиран на савременим ИКТ, 
пружа низ могућности којима се вредновање може унапредити. Више различи-
тих аутора (Pellegrino & Quellmalz, 2010; Schwartz & Arena, 2009; Whitelock & 
Watt, 2008) углавном говори о следећим предностима вредновања подржаног 
савременом технологијом: 

• Повратна информација – на располагању је правовремена повратна 
информација, која брзо отклања неразумевање и води ученика ка пра-
вом одговору и знању, што процес вредновања изједначава са уче-
њем. Осим тога, када је реч о сумативном вредновању, даје се дета-
љан приказ укупног рада, оцена, број бодова, успех по појединачном 
задацима и коментари на одговоре. 

• Интегрише сумативно и формативно вредновање – вреднујући учени-
ково знање након учења, уџбеник ће уз приказани резултат дати ана-
лизу урађеног и инструкцију за даље учење. 

• Подстиче ученичку активност и саморегулацију учења – обезбеђен је 
персонализован приступ, што ученику омогућује да, користећи се 
формативном повратном информацијом и широким опсегом података 
о свом раду, сагледа свој напредак и оспособи се за самовредновање 
и саморегулацију рада. Такође, ученици су мотивисани и заинтересо-
вани за учење коришћењем дигиталне технологије. 

• Широк опсег вредновања – захваљујући аутентичним задацима и го-
тово бескрајним могућностима анализирања података, доступно је 
вредновање знања и способности које је иначе тешко вредновати. На 
пример, симулације, е-портфолио или интерактивне игре вреднују 
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ученикову способност да доноси одлуке, решава проблеме, примењу-
је знање у реалном контексту, откривају његове склоности, навике, 
интересовања, итд. Електронски уџбеник узима у обзир број покуша-
ја и погрешака, утрошено време на решавање, стратегију решавања 
проблема, коришћење помоћи, односно бележи све што ученик ради, 
те на основу тих податак формира коначан извештај о раду. 

• Разноврсност и аутентичност задатака – задаци могу да садрже ин-
терактивне компоненте – текст, говор, слике, аудио и видео записе, 
симулације, анимације, а исто тако, њихово решавање може да под-
разумева различите врсте уноса од стране ученика, од клика мишем, 
писаног текста, до изговорених речи и сл. Тиме се повећава мотива-
ција ученика, али се и вредновање чини поузданијим, јер уважава 
различите стилове учења и различите аспекте садржаја. 

• Објективност – обезбеђује се детаљно и објективно вредновање, ли-
шено субјективности испитивача и других ометајућих фактора. 

• Уштеда времена – вредновање је брзо, резултати и анализе су доступ-
ни тренутно, те се штеди време наставника и ученика. 

 
Нараво, наведене погодности не гарантују успех, јер њихово прихвата-

ње, а онда и адекватна примена зависе од низа фактора. Свакако је важно ка-
кви алати су на располагању у процесу вреднвања, али је још важније да ли ће 
и на који начин они бити прихваћени и искоришћени. Проблеми имплемента-
ције су највећа ограничења, односно препреке, вредновању електронским уџ-
беником. Реч је о хардверско-софтверским проблемима, оспособљености на-
ставника и ученика за примену електронског уџбеника, као и материјално-тех-
ничка инфраструктура. Такође,  у овом тренутку није потпуно јасно када и под 
којим условима би се процес вредновања одвијао, јер постоји опасност од ва-
рања и плагијаризма.  

Оно што је објективно недостатак вредновања у електронском уџбенику 
јесте немогућност вредновања свих врста одговора ученика. Иако захваљујући 
савременој технологији електронски уџбеник може да препознаје и вреднује 
широк распон одговора, тај распон је ипак ограничен, те може постојати про-
блем у случају дужих, слободних одговора ученика. Такође, у неким настав-
ним предметима и областима, је, због природе садржаја, вредновање електрон-
ским уџбеником уопште тешко оствариво. 
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА И ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА – НАЈВЕЋЕ 

ВРЕДНОСТИ ВРЕДНОВАЊА У ЕЛЕКТРОНСКОМ УЏБЕНИКУ 

Темељне вредности вредновања знања у електронском уџбенику су вр-
хунска индивидуализација процеса учења, овде названа персонализација, а по-
том и квалитетна повратна информација која је услов развојне функције вред-
новања. Да би се боље разумео потенцијал вредновања и учења уз електронски 
уџбеник овим елементима је потребно посветити нешто више пажње. 

Персонализација 

Захваљујући интерактивности, уџбеник једноставно неће бити иста књи-
га за све ученике. Василијевић (2013) примећује да у е-уџбенику ученик сам 
бира одговарајућу стратeгију учења према својим афинитетима, склоностима, 
интересовањима, предзнањима, способностима, што је врхунски допринoс ин-
дивидуализацији учења. Уџбеник, дакле, ствара флексибилну, прилагодљиву 
средину, која ће створити могућност да се образовна парадигма окрене ка уче-
нику који доспева у центар наставних активности. Ова могућност се у литера-
тури посвећеној учењу у електронском окружењу обично назива персонализа-
ција учења. Питање појмовног одређења овог термина, као и евентуалне разли-
ке у односу на појам индивидуализације учења, није нарочито проучавано у 
домаћој литератури. Чини се да је у односу на индивидуализацију персонали-
зација обухватнији процес, који захваљујући могућностима технологије, може 
узети у обзир и обрадити далеко више информација о ученику и у складу са 
њима прилагодити му садржај и начин учења. Такође, наслућује се да персона-
лизација учења наглашава личност ученика као полазну тачку у креирању са-
држаја, док је код индивидуализације реч о прилагођавању постојећег садржаја 
потребама ученика. Свакако је реч о врло сродним појмовима, те се питањем 
њихове дистинкције у овом раду нећемо даље бавити.  

Када је реч о вредновању знања ученика, персонализација представља 
прилагођавање садржаја и форме вредновања на основу података о ученику. 
Успешност персонализације зависиће од опсега и квалитета обрађених подата-
ка о ученику. Скуп свих података о ученику се у системима за електронско 
учење обично назива моделом ученика. „Моделирање ученика обухвата широк 
спектар елемената, почев од скупа активности, процеса, знања, структура по-
датака до одговарајућих алата и технологија за моделирање учениковог прет-
ходног знања, способности, потреба, темпа савладавања градива, итд. Циљ мо-
делирања је да се у сесијама учења пружи динамичка адаптација процеса дава-
ња инструкција сваком појединачном ученику” (Весин, 2014: 19).  
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Постоји више различитих приступа за постизање персонализације учења 
у електронском окружењу. Предложено је пет типова персонализације, на пет 
различитих нивоа апстракције и прецизности (Девеџић, 2006): 

• Персонализација препознавања имена. Овај облик персонализације 
укључује препознавање ученика и приказ података о њему на екрану. 
На пример, приказивање имена ученика као део наставног материја-
ла, проблема који ученик решава или резултата који је постигао. Овај 
вид персонализације помаже да сваки ученик осети задовољство, али 
и одговорност у процесу учења, будући да се систем обраћа баш ње-
му као појединцу. 

• Персонализација уз лични опис. Приликом првог коришћења, ученик 
уноси податке о себи, који у каснијем процесу персонализације могу би-
ти од користи. Може се спровести тзв. дијагностичко вредновање којим 
би ученици указали на своје потребе и претходно искуство и знање.  

• Сегментирана персонализација. На основу профила ученика, систем 
формира категорије корисника на основу њихових заједничких особи-
на, знања или навика. Овај тип персонализације укључује груписање 
ученика у мање групе, које су једноставније за идентификацију и упра-
вљање. Делови инструкција су тада намењени појединим групама и 
примењују се идентично за све припаднике те групе.  

• Когнитивна персонализација. Формирање и представљање садржаја и 
инструкција се врши наменски за поједине типове ученика, дефиниса-
но на основу информација о њиховим когнитивним процесима, страте-
гијама, способностима и жељама при учењу. Оваква персонализација 
укључује, на пример, учеников избор између аудио и текстуалног 
представљања садржаја, или избор између линеарног и нелинеарног 
учења. Такође се препознају ученикове способности меморисања ин-
формација и могућности индуктивног резоновања у оквиру идентифи-
кованих стилова учења.  

• Потпуна персонализација. Ова персонализација представља комбина-
цију когнитивне персонализације и скупа утемељених психолошких 
извора који утичу на разлике у учењу и учинку ученика. Овим типом 
персонализације се врше интелигентне измене података о ученику то-
ком његовог учења и динамичко ажурирање учениковог модела.  

 
Имајући у виду наведене могућности персонализације, лако се може 

наслутити њен утицај на процес вредновања. Персонализацијом се обезбеђу-
је најважнији захтев савременог поимања процеса вредновања, а то је форма-
тивност. Дакле, захваљујући персонализацији, вредновање постојећег знања 
је у функцији даљег учења. Оусубел (Ausebel) каже: „Када бих морао свести 
целу психологију образовања на једно начело, мислим да би оно гласило – 
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најважнији чинилац који утиче на учење јесте оно што ученик већ зна. Утвр-
дите то и поучавајте га у складу са тим” (Cockburn, 2001: 1983, према: Ма-
ринковић, 2011: 357). Непрестани процес персонализације који електронски 
уџбеник може обављати, омогућиће вредновање у складу са тренутним зна-
њима ученика, чиме се практично брише граница између процеса учења и 
вредновања, тј. вредновање постаје својеврсни метод учења (assessment for/as 
learning). 

Повратна информација 

Вредновање знања ученика, нарочито оно које има амбицију да буде 
формативно, незамисливо је без повратне информације. Повратна информа-
ција основно је оруђе формативног вредновања и средство са изузетним ути-
цајем на процес учења уопште. Повратна информација се схвата као обаве-
штење о учениковом учењу које саопштава партнер у ко-конструкцији знања, 
што је овде електронски уџбеник. Циљ повратне информације је да тренутна 
ученичка постигнућа приближи постављеном циљу учења. О повратној ин-
формацији Хати и Тимперли говоре као о једном од најмоћнијих утицаја у 
учењу (Hattie & Timperley, 2007) док је Чикеринг и Гамсон сматрају убрајају 
у седам принципа успешног поучавања (Chickering & Gamson, 1987). 

Хати и Тимперли истичу да повратна инфорација треба да обједини од-
говоре на три питања: Куда идем (који је циљ учења), Како ми иде (где се уче-
ник налази у односу на постављени циљ) и Куда даље (који је следећи корак 
напуту ка остварењу циља). Исти аутори указују на то да треба разликовати 
четири нивоа повратне информације, како би се обезбедио њен максималан 
утицај на процес учења: 

• повратна информација на нивоу задатка – пружа обавештење да ли је 
задатак исправно или довољно добро урађен (нпр. Ниси савладао 
употребу великог слова), 

• повратна информација усмерена на процес извршења задатка – пре-
цизније указује на добре и лоше стране процеса рада (нпр. Научио 
си да користиш велико слово при писању властитих имена, али мо-
раш обратити пажњу на његову употребу приликом писања назива 
улица), 

• повратна информација усмерена на саморегулацију учења – подстиче 
вештине самовредновања (нпр. Већ си показао да поседујеш знања о 
употреби великог слова. Примени та знања у претходном примеру), 

• повратна информација о ученику као особи – усмерена је на личност 
и, често, неповезана са учињеним у задатку (нпр. Браво, одличан си!). 
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Хати и Тимперли тврде да је повратна информација усмерена на учени-
какао особу најмање ефикасна, док су најзначајније и за процес дубоког раз-
умевања најефикасније повратне информације које откривају више о процесу 
учења и подстичу саморегулацију процеса учења (Hattie & Timperley, 2007: 
90–97).  

Не постоји много истраживања која би указала на учесталост и квалитет 
повратне информације у наставној пракси. Бонд и сарадници (Bond et al., 
2000) су интензивно пратили дневне активности 65 наставника и утврдили 
ниску фреквенцију повратне информације, која је углавном била усмерена на 
ученика као личност, а најмање на процес учења и саморегулацију процеса 
учења (према: Hattie & Timperley, 2007: 100). Гибс и Симпсон наводе да се на 
конвенционалним универзитетима због недостатка ресурса смањио број зада-
така као и квалитет, квантитет и правовременост повратне информације. 
Услед тога, неки факултети практикују само испите који се одвијају на крају 
семестра тако да вредновање знања не испуњава своју формативну функцију 
(Gibbs & Simpson, 2005: 9). С друге стране, лако је претпоставити у ком сми-
слу електронски уџбеници могу да промене поредак ствари када је реч о по-
вратној информацији. Захваљујући више пута истицаној интерактивности, 
ученик који учи уз помоћ електронског уџбеника може да очекује честу, и 
квалитетну повратну информацију. Ова могућност се може илустровати при-
мером који наводе Гибс и Симпсон. Према овим ауторима, студенти Отворе-
ног универзитета у Великој Британији (The Open University) могу добити и 
до педесет пута више повратних информација на задатке тoком трајања неког 
програма у односу на студенте конвенционалних универзитета (Gibbs & 
Simpson, 2005). 

Поред тога што на основу природе садржаја, врсте питања или индиви-
дуалних особености ученика прилагођава врсту повратне информације, елек-
тронски уџбеник обезбеђује и правовременост исте. То значи да повратна ин-
формација може бити тренутна, али и одложена. Тренутну повратну информа-
цију електронски уџбеник даће у ситуацијама када се захтевају нижи нивои 
знања, нпр. питање алтернативног избора, и она ће тада бити усмерена на оба-
вештење о исправности задатка. Код сложенијих питања, код којих се захтева 
дубље поимање садржаја и виши нивои знања, кориснија ће бити одложена по-
вратна информација, која ће расветлити процес решавања проблема и указати 
на следеће кораке у учењу. Пример за то су задаци који захтевају решавање 
проблема. 

Уопште, електронски уџбеник ће уважити све теоријске препоруке по 
питању употребе повратне информације у процесу вредновања знања и учења 
уопште. Иако су значај интеракције наставник – ученик и „живе“ повратне ин-
формације у педагошком смислу непроцењиви и незаменљиви, чињеница је да 
је услед комплексности наставног процеса тешко достићи потребан ниво ква-
литета и фреквентности повратне информације. 
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ЗАКЉУЧАК 

Више пута изречени став да не треба постављати питање да ли савре-
мене технологије треба користити у настави/учењу, већ на који начин то тре-
ба чинити, прецизира се кроз захтев да се у процесу имплементације ИКТ 
мора полазити од потреба учења/наставе, а не од могућности савремене тех-
нологије. Пажња је у овом раду усмерена на потребе процеса вредновања 
знања ученика.  

Савремена педагошка схватања заговарају комплементарност процеса 
учења и вредновања, која се реализује кроз приступе вредновање за учење и 
вредновање као учење (assessment for/as learning). Основна идеја ових при-
ступа је да вредновање треба да буде у функцији развоја ученика и даљег 
учења, односно да оствари своју формативну функцију. Овакав приступ за-
снива се на социо-конструктивистичкој теорији и подразумева да вреднова-
ње прерасте у процес интеракције између ученика и наставника, који ће бити 
партнери у ко-конструкцији знања. С обзиром на интерактивна својства, 
електронски уџбеник се, такође, може окарактерисати као могући партнер у 
ко-конструкцији знања, те учествовати у процесу вредновања. Захваљујући 
могућностима савременог медија, електронски уџбеник ће превазићи многе 
проблеме који су учинили да се процес вредновања третира као назапуште-
нији део образовног процеса. 

Електронски уџбеник ће обезбедити редовну, правовремену и квали-
тетну комуникацију са учеником, што је главни услов да вредновање оствари 
своју формативну улогу. Комуникација између ученика и уџбеника се теме-
љи на персонализацији садржаја и квалитетној повратној информацији. Пер-
сонализацијом се уважава захтев да поучавање и вредновање знања ученика 
полази од његових постојећих знања, способности и интересовања. На осно-
ву уноса које ученик прави, било при првом коришћењу или у каснијим ак-
тивностима, електронски уџбеник креира садржај који ће бити примерен зна-
њу, способностима, интересовањима или стилу учења ученика. Након рада 
на задатку, следи повратна информација, која обавештава ученика не само о 
исправности урађеног, већ и о процесу решавања, упућујући га на следеће 
кораке у раду. Она је довољно честа, исцрпна и правовремена, те се у елек-
тронском уџбенику може говорити о максималној искоришћености утицаја 
повратне информације.  

Захваљујући дигиталној технологији, електронски уџбеник има потен-
цијал да створи модел уравнотеженог оцењивања, уважавајући на тај начин 
различите приступе вредновању. Праћењем процеса учења (утрошено време, 
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стратегија учења, број покушаја и погрешака итд.), вредновањем постигнућа 
у задацима који захтевају различиту врсту и ниво знања (нпр. тачно/погре-
шно и вишеструки изборнаспрам интерактивне игре), пружањем прилике за 
самовредновање (е-портфолио) електронски уџбеник ће створити тачнију и 
обухватнију слику о ученику и његовим потенцијалима. Вредновање знања 
кроз разноврсне задатке у дигиталном окружењу је поузданије и објективни-
је, а такође мотивише ученике и подстиче њихову активност и учење. 

Иако је примена  електронског уџбеника и уопште ИКТ у учењу још у 
почетној фази, очигледно је да постоји потенцијал да се многи циљеви који се 
постављају пред процес вредновања њиховом применом достигну. Могућно-
сти електронског уџбеника изнете у овом раду треба да подстакну размишља-
ња о новим, креативним решењима иправцима и стратегијама вредновања зна-
ња ученика уз помоћ ИКТ. 
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ОЦЕНКА ЗНАНИЙ В ЭЛЕКТРОННОМ УЧЕБНИКЕ 

Аннотация 

Учитывая, что недостатки процесса оценки, которые сделали его одним из 
наиболее чувствительных вопросов преподавания и выходят далеко за рамки 
существующих условий образовательной практики, решение, возможно, следует 
искать в применении ИКТ. Целью статьи является указать возможности 
электронных учебников в процессе оценки знаний. После описания основных 
проблем, мы указываем на современные требования, которые ставятся перед 
процессом оценки знаний, а затем обсуждаем возможности электронного учебника 
для выполнения этих требований. Электронный учебник здесь понимается как 
средство обучения, которое на основе интерактивности достигает множественного 
общения с учеником и участвует в построении его знаний. Обеспечивая 
непрерывность обучения и обратной связи, он почти объединит эти, казалось бы, 
отдельные процессы, так что процесс оценки станет неотъемлемой частью 
процесса обучения, то есть он будет реализовать свою формирующую функцию. 

Ключевые слова: оценка знаний, электронный учебник, интерактивность, 
обратная связь. 
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УСПОМЕНЕ НА КРАЉА МИЛАНА У КОНТЕКСТУ 
МЕМОАРСКЕ ПРОЗЕ ПЕРЕ ТОДОРОВИЋА∗∗  

Апстракт: Мемоарски корпус Пере Тодоровића (1852–1907) тематски 
је везан за догађаје и личности које су обележиле његов живот – за 
Радикалну странку и Тимочку буну, с једне стране, и за краља Милана и 
династију Обреновић, с друге стране. Предмет рада јесу Успомене на краља 
Милана, које је, три месеца после краљеве смрти, Тодоровић почео да 
објављује у наставцима у свом часопису Мале новине. У овом делу на истој 
равни налазе се краљ Милан и сам писац и посматрају се у контексту веома 
сложених међусобних односа – од непријатељства до блиске сарадње. Циљ 
рада јесте да се Успомене на краља Милана сагледају у контексту 
Тодоровићеве мемоарске прозе, али и у контексту српске мемоарске прозе о 
краљу Милану Обреновићу.    

Кључне речи: Пера Тодоровић, мемоари, Успомене на краља Милана, 
краљ Милан, српска мемоарска проза.  

 
 

Бурна дешавања на српској политичкој сцени у последњим деценијама 
19. и почетком 20. века обележила су и одредила живот Пере Тодоровића 
(1852–1907). Свестрана личност – новинар, књижевник, књижевни критичар, 
преводилац, уредник бројних часописа и политичар – имао је важну улогу у 
културном и политичком животу Србије, не само као судионик већ веома 
често и као иницијатор великог броја догађаја. Из родног смедеревског краја, у 
коме је народ „отрован од легенди и поезије”, понео је култ поштовања 
Карађорђа Петровића и устаничких војвода (Јовановић Стојимировић, 1987: 
116). Сусрет са руским нихилистима и Бакуњином, током студија у Цириху, 
довео је до усвајања социјалистичких идеја и снажног деловања у њиховом 
ширењу у Србији. Покретање првог социјалистичког часописа (Рад, касније и 
Самоуправа) и иступање на демонстрацијама у Крагујевцу (1876) условили су 
сукоб са актуелном влашћу. Прогонство из Србије и боравак у Паризу утицали 
су на идеолошко формирање Пере Тодоровића. Из Цириха се вратио као 
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179026), који подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије. 
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социјалиста под утицајем идеја руске емиграције, а из Париза као радикал под 
француским утицајем (уп. Нинчић, 1956: 68). На темељима нових идеја 
засновао је програм и статут Радикалне странке и као њен идеолог био је 
отворени противник краља Милана. У годинама после Тимочке буне (1883) 
преобратио се у монархисту и обреновићевца. На пружену руку краља Милана 
одговорио је оданошћу династији Обреновић, чак и у најодсуднијим 
тренуцима, после Мајског преврата. За разлику од многих јавних личности у 
Србији, Тодоровић ни тада, у таласу опште мржње према срушеној династији, 
оставши доследан властитом избору, није денунцирао њене владаре.  

Укључивши се веома рано у токове политичког живота у Србији, Пера 
Тодоровић није себе видео као књижевника. Он је, истина, на темељима 
социјалистичких идеја, написао неколико теоријских текстова у којима је 
разматрао стање у српској књижевности, чиме се надовезао на постулате 
програмског реализма Светозара Марковића. Развијајући идеје руских 
револуционарних демократа, Чернишевског и Писарева, Тодоровић је у 
чланцима „Уништење естетикеˮ (1875) и „Књижевна писмаˮ (1878), полемисао 
са наслеђем романтизма и, оштро критикујући запарложеност српске 
књижевности, која нема никаквог правца и одраз је стања у српском друштву, 
залагао се за реалан правац и у животу и у уметности. Верујући да књижевност 
треба да буде „учитељица друштва и покретачица друштвеног напреткаˮ, 
заговарао је утилитарну функцију књижевности и, на темељима 
материјалистичког учења, изнео је нужне предуслове за то (Тодоровић, 1986: 
67). У том контексту треба посматрати и Тодоровићев презир према естетици и 
његове ставове о миметичкој, подражавалачкој функцији књижевог дела. 

Иако у прво време књижевни теоретичар и критичар, Пера Тодоровић је, 
по објављивању Дневника једног добровољца (1878/1879), израстао у једног од 
најплоднијих српских писаца у последњој деценији 19. века. Његово књижевно 
дело, жанровски веома разноврсно, обухвата мемоаре, дневнике, романе, 
путописе, књижевно-теоријске и књижевно-историјске текстове, преводе и 
публицистичке радове и испунило би преко тридесет томова. Њима је, 
најчешће у виду фељтона, испуњавао странице часописа које је покретао и 
уређивао, прилагођавајући поменуте радове хоризонту очекивања читалачке 
публике. Поменути жанровски облици међусобно се прожимају, често 
стварајући хибридне творевине, те се у романима неретко налазе 
публицистички пасажи (Смрт Карађорђева), док је његова мемоарска проза 
склона литераризацији и фикционализацији, уз обиље дескриптивно веома 
успелих места (на пример, Дневник једног добровољца, Огледало, Дневник, 
Крвава година). Будући укључен у актуелна друштвено-политичка кретања, 
израстао је у хроничара једног времена, које су обележили династички и 
међустраначки сукоби и ослободилачки ратови. Живећи у периоду стварања 
младе српске државе, с којим се поклопило и његово духовно, друштвено и 
политичко обликовање, Тодоровић је био сведок најразличитијих догађаја, 
који су често били испреплетани с његовим животом. Отуда је и у каснијим 
радовима везан за конкретна дешавања, што је условило две основне теме 
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његовог дела – рат и династија Обреновић. Њима се, у ширем смислу, могу 
придодати и теме којима се непрестано враћао: радикализам и српско 
друштво. Ове теме налазе се и у средишту Тодоровићевог мемоарског корпуса, 
који чине: Дневник једног добровољца, Крвава година, Дневник, Успомене на 
краља Милана и Огледало.  

Тодоровићева документарно-уметничка проза значајно је обогатила 
српску мемоарску прозу у 19. веку. Прихватајући постулате поетике реализма, 
пре свега миметичку функцију дела, Пера Тодоровић је посебно ценио 
мемоаре. Његова највиша књижевна амбиција била је да напише мемоаре, 
будући да се они баве стварним животом и тиме израстају у „есенцијалан 
књижевни жанрˮ, „откривају духовну личност пишчеву и васкрсавају духовну 
суштину природног животаˮ (Радуловић, 1999: 239), што кореспондира са ставом 
експлицираним у „Књижевним писмима“: књижевно дело треба да буде огледало 
друштвеног живота (уп. Тодоровић, 1986: 64). Дубинска, иманентна поетичка 
схватања мемоара изразио је Пера Тодоровић у писму Стевану Ћурчићу 1907. 
године: 

„Писање мемоара ја сматрам као један од најтежих и најделикатнијих 
послова књижевних. У мемоарима се мора огледати личност мемоаристе 
као у најбољем огледалу. Из њих треба да веје и мирише душа онога чији 
живот описују. […] Мемоари морају дисати духом свога творца и уносити 
свој нарочити, битно лични индивидуални карактер. Мемоари су исповест 
пред Богом и пред самим собом. То је често последња, заветна реч, која се с 
гробног прага управља потомству, апелујући на његов непристрасни и 
неумитни суд. То је аманет што га прошлост предаје будућности; духовни, 
па често и политички тестамент што га је јавни посленик оставио народу 
свом“ (Тодоровић, према: Перовић, 1997а: 222–223).  
 
За Перу Тодоровића мемоари нису „збубана гомила прича”, већ текстови 

који нужно имају субјективни карактер и носе „лични печат” аутора. У 
контексту његових ставова изнетих у „Књижевним писмима“, размишљање о 
мемоарима може се тумачити као корак даље од начела програмског реализма, 
то јест као приближавање постулатима поетског реализма (уп. Радуловић, 
1999: 239). „Лични печат” аутора, заправо субјективни доживљај људи и 
догађаја, присутан је у свим Тодоровићевим мемоарима. И онда када јасно 
истиче да се у писању руководио истином, да јамчи за њу (у Успоменама на 
краља Милана или у Огледалу, на пример), чак и када своје исказе документује 
историјском грађом, „дах личности” се снажно осећа (Радуловић, 1999: 240). 
То је разумљиво будући да је питање може ли човек бити потпуно објективан 
када говори о себи и о свом уделу у креирању стварности: 

„Тиме што описује сам себе, аутор је неминовно субјективан, али он 
истовремено зна о себи оно што други, посматрајући га споља, никако не 
могу знати, па је објективнији од њих. Али аутобиограф пише и о другима, 
дакле оно што је чуо и видео, што је поверљиво, па је објективније. 
Међутим, када понире у туђу личност, неминовно је субјективан. Тако се у 
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аутобиографији јављају субјективно/објективно причање о себи са 
објективно/субјективним причањем о другима” (Грдинић, 2003: 672).  
Пера Тодоровић је свестан да „искреност и верност животним фактима 

не значе неопозиво и њихову истинитост”, што истиче у предговору Дневнику 
једног добровољца (Матовић, 2002: 101). Начин на који писац види одређене 
догађаје „само је један од бројних аспеката стварности“, сагледан кроз призму 
субјективног (Матовић, 2002: 101). Писац мемоара, дакле, одабира и нуди 
материјал који може осветлити време и људе о којима пише. При томе, неким 
догађајима даје већи примат у односу на друге, „што често може бити у вези с 
његовим идеолошким ставовима, накнадним тумачењима и превредновањем 
ставова“, у чему се, такође, уочава ауторов „лични печат” (Костић, 2012: 450). 
„Колико биограф манипулише чињеницама, тј. њиховим избором али и 
њиховим тумачењем, па чак, ето, и њиховим прећуткивањем, толико он 
лукавством можда не брише реалност, али је дисквалификује стварајући нову 
стварност, тј. књижевни текст” (Стефановић, 2010: 117).  

Тодоровић је имао референцијални однос према стварности, али, и 
поред тога, он „манипулише чињеницама“. Пренебрегавање одређених 
догађаја из живота (неретко и веома значајних), којима претпоставља неке 
ирелевантне, нарочито је видљиво у Дневнику. Дело које треба да има 
првенствени интимни карактер израста у наратив о себи и о другима, при чему 
прича о другима често заузима више места. Очигледно да није ни имао намеру 
да Дневник постане његова интимна исповест. Стога се може успоставити 
блиска веза између овог дела и осталих Тодоровићевих мемоара – он се и овде 
задржава на неким местима која су постала општа места његове мемоарске 
прозе: боравак у затвору после Тимочке буне, споразум с краљем Миланом и 
помиловање, преображај радикалског идеолога у критичара радикализма и сл. 
Не успевајући да редовно води дневник, размишљао је о предусловима писања 
и вођења дневничких забележака. Самодисциплина и концизност, предуслови 
за вођење дневника, њему су недостајали, због чега се на неколико места 
враћао истом питању – како истрајати у редовном бележењу догађаја – 
износећи своја поетичка начела: 

„Пре свега треба да је човек дисциплинован у раду, да уме сам себе 
савладати и редовно, свако вече, записати све што му се преко дана десило, 
а вредно је да се збележи, јер чим се ствар остави за сутра – ту је већ прекид 
готов и оно што се једном пропусти обично се никад више не надокнађује. 
Друго, ваља умети водити дневник, ваља умети укратко, збијено записати 
све важније тако да ако опис догађаја није потпун, а оно бар да белешка 
буде таква како ће доцније изазвати у човеку сећање на све што се десило и 
опоменути га на цео ток догађаја, а међутим ипак све је кратко и збијено, 
пошто је опширно редовно записивање и описивање апсолутно немогуће 
кад је човек претрпан и другим пословима. Међутим, ја немам ни једну ни 
другу особину: нити сам дисциплинован у раду, нити умем укратко 
записивати суштину догађаја, но почнем надуго и нашироко, заплетем се у 
опису – после прескочим то па хајд’ на нов догађај, који тако исто остане 
неописан докраја и тако све даље и даље” (Тодоровић, 1990: 84–85).     
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2. 

И у свом најзначајнијем делу – Дневник једног добровољца – Тодоровић 
прича о себи и о другом. Он, заправо, сведочи о ратном безумљу, о бесмислу и 
апсурду у који су људи ухваћени. Са становишта социјалисте, позитивисте, 
„ватреног револуционара и републиканцаˮ посматра рат, пре свега 
подвижништво изгладнеле и слабо опремљене српске војске и њено 
препуштање ратној стихији, као и све околности које су у вези с ратом – 
непрофесионалност главнокомандујућих забринутих једино за своје позиције и 
напредовања, пропусте у вођењу војске, лицемерно свештенство и сл. 
(Тодоровић, 1988: 210). Налазећи се у средишту ратних збивања, на основу 
властитих опсервација и критичког расуђивања, Тодоровић доноси 
натуралистичку слику рата и приказује егзистенцијалну драму људског бића у 
ратном гротлу. С тим у вези износи и своја размишљања о рату и револуцији. 
У разговору с руским официром Комаровим покушаће да образложи на чему 
заснива своју осуду ратова. Он прави јасну разлику између рата и револуције – 
рат је злочин који уништава човека, „ратови ударају окове, револуције их 
кидају” (Тодоровић, 1988: 204). Противник је сваког крвопролића, самим тим и 
револуцинарног, и заступа став да је неопходно увек трагати за мирним 
решењима проблема. Међутим, његови ставови су у противтежи са 
цивилизацијским дометима, где је крвава борба историјски закон. За њега су 
револуције неминовност у оним ситуацијама када другога излаза нема, у борби 
против ропства и сиротиње. Отуда је српско-турски рат 1876. године био 
праведан и револуционаран – значио је повратак онога што је насилно отето и 
наставак српске револуције којом је створена нововековна српска држава. 
Своје погледе на рат и насиље које је у функцији промене друштвеног поретка 
изложиће и у каснијим делима (Успомене на краља Милана). 

Дело Крвава година (Дневник једног роба) настало је на темељима 
сећања на Тимочку буну. Објављено је у наставцима у Малим новинама 
1890. године, седам година после догађаја који је имао снажан одјек на 
политички живот Србије, а који је предодредио даљи животни пут Пере 
Тодоровића. Већ у поднаслову писац је истакао позицију у којој се налазио 
после буне, која му је била повод да наслика преображај једне личности – 
њена посртања, падове, суочавање с бесмислом, деструктивне и суицидне 
мисли. Као ни у осталим својим мемоарима, ни у овом случају писац није у 
потпуности испоштовао мемоарску форму. Сећања на радикалску буну 
нагињу романескној прози, у којој је присутан и фантастични дискурс. 
Поглавље „Један сан (Сновиђење на Теразијама)”, кошмарно и 
халуцинантно сновиђење, уводи у Тодоровићеве мемоаре ониричку 
фантастику и предсказује догађаје који су од пресудног значаја за читав 
српски народ. Удео ирационалног присутан је на више места у Крвавој 
години и у вези је са специфичним психолошким стањем затвореника 
окованог у некадашњој гробници турске светитељке, унутар калемегданске 
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тврђаве. Са два различита временска аспекта – оног који припада времену 
тамновања и времену писања дела – он слика ухапшене радикалске прваке 
и Николу Пашића. Причање о другима и промена у ставовима према њима, 
израста индиректно у причање о себи и последица је пишчевог сазревања, 
сагледавања догађаја из друге перспективе.  

Свега неколико месеци после Мајског преврата, Пера Тодоровић почео 
је да пише и објављује Огледало, зраке из прошлости. Оно је његово 
најобимније и жанровски најсложеније дело, које у себи обједињује мемоарску 
прозу, новинарство и историографију и надовезује се на Успомене на краља 
Милана. Тодоровић пише с пијететом о краљевима Милану и Александру, с 
куртоазном употребом великог слова у било ком од постојећих начина 
апострофирања – личном или присвојном заменицом, именицом и сл. 
Ламентирајући над трагичном судбином последњег Обреновића, искрено 
жалећи свог „јадногˮ и „драгогˮ краља, „кукавчеˮ и „самохрано сирочеˮ, он је 
веома често, као и у Успоменама на краља Милана, западао у патетику, 
негујући тон који подсећа на некрологе. Реторичке вештине које су красиле 
Тодоровића манифестовале су се и у овом делу. Не само тематиком, већ и 
специфичним поступком директног обраћања читаоцима, чиме им је 
додељивао улогу саучесника у дешавањима, остајао је довољно загонетан, што 
је деловало на читаоце и побуђивало их да прате сваки следећи број Огледала. 
Таквим поступком Тодоровић је постигао велики успех – за кратко време 
стекао је дванаест хиљада верних читалаца, чиме се није могло похвалити 
ниједно штампано издање у Србији. Његов успех још је већи ако се има на уму 
да је текстове за Огледало писао великом брзином – за непуних седам месеци 
објавио је сто књижица, тачније 1252 странице.     

3. 

У Малим новинама 1901. године, три месеца после смрти српског краља, 
Пера Тодоровић је започео објављивање Успомена на краља Милана. Дело је 
засновао на истим основама на којима почива и Крвава година – последице 
организовања и учешћа у Тимочкој буни и блиска сарадња са краљем 
Миланом у годинама потом, која је спојила два трагична усамљеника. 
Поштовање владара који му је поклонио живот и потреба да се наново 
сагледају и образложе своји поступци, повод је за настанак овог дела. 

Тодоровић пише Успомене с пуно патетичног заноса, дивљења и 
глорификације, показујући своју захвалност и оданост ономе ко му је 
„добровољно вратио натрагˮ живот (Тодоровић, 1997a: 242).1 Отуда на 

                                                        
1 Поштујући краља за живота и негујући успомену на њега, Пера Тодоровић је показао 

високе моралне квалитете. За разлику од многих који су после Мајског преврата узели 
учешћа у денунцирању Обреновића, Тодоровић је, у Успоменама на краља Милана и у 
Огледалу, покушао да одбрани династију. Гнушао се над поступцима многих блиских 
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уводним страницама готово поклонички однос према краљу Милану: „Узимам 
перо у руке, а рука ми дрхће!... Хоћу да пишем о теби, велики покојниче и 
велики мучениче” (Тодоровић, 1997б: 125). Градећи лик краља-мученика и 
жртвеника, Пера Тодоровић се његовој сени обраћа узвишеним формулама: 
„велики покојник“, „велики мученик”, „велики човек, велики Србин и велики 
краљ”. Поступцима патетизације приближава се тону средњовековних житија:  

„Имао си душу обилну добротом и срце богато љубављу и често си 
оберучке сејао милосрђе, па опет где год да си ногом стао, за тобом је 
изницало оштро трње мржње и тешке незахвалности. Много си радио и 
много урадио, али си био човек, а не анђео, и у твојим човечанским делима 
било је и човечанских погрешака. [...] Имао си идоле своје и доживео си да 
те они први оптуже за грешно идолопоклонство. Био си огромна снага 
неодољива моћ, непобедива сила и опет те је нестало у једном тренутку, као 
што се привиђење губи” (Тодоровић, 1997б: 126).  
 
Краљево подвижништво, страдање и патња, на чему Тодоровић 

инсистира, били су у функцији величања лика покојног владара, али и прекора 
злобном и неискреном свету који није знао да цени краљеву жртву. 

Пристајући на сарадњу с краљем Миланом, Тодоровић је на себе 
навукао гнев својих страначких колега, због чега се у овом делу на истој равни 
налазе краљ Милан и сам писац, који се посматрају у контексту веома 
сложених међусобних односа – од Тимочке буне до краљеве смрти – и у вези с 
тим маркирају се значајни догађаји из краљевог и пишчевог живота (бројни 
атентати, тамновање и сл.). Тодоровић дискретно, у градативној форми, слика 
генезу њиховог односа: приликом првог сусрета и разговора, краљ му се обраћа 
персирајући, у следећим разговорима с „господине Тодоровићу” или „господине 
Перо”, док после Тимочке буне и помиловања преовлађује приснији и 
интимнији тон без куртоазне употребе заменице ви: „Тодоровићу”, „Перо” и сл.  

Као идеолог Радикалне странке Пера Тодоровић је веровао да је борба 
коју води заједно са својим истомишљеницима пресудна за српски народ. 
Међутим, Тимочка буна и судбина радикалских првака после ње, помисао на 
тренутну смрт и дугогодишње ропство, те здравствени проблеми и овисност о 
морфијуму, снажно су утицали на Тодоровића и условили његов „унутрашњи 
прелом” (Перовић, 1999: 14). Због тога је целог живота носио две врсте окова и 
ожиљака – једне, тешке 7,5 килограма из пожаревачког и београдског 
казамата, и друге, невидљиве, које су биле последица његовог учешћа у 
друштвено-политичком животу Србије и искључења из Радикалне странке. У 
Огледалу је, с тим у вези, знао рећи: „Не зна се који су тежи” (Тодоровић, 
1997а: 124).  

                                                                                                                                         
сарадника двају краљева који су учествовали у њиховом дискредитовању. Коментаришући 
компромитујућу књигу Последњи Обреновић Владана Ђорђевића, некада блиског човека 
двају последњих владара из ове династије, Тодоровић је у свом Дневнику забележио: „Тек 
овако у целини види се колико је Владан низак и гнусан” (Тодоровић, 1990: 364). 
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У односу између краља Милана и Пере Тодоровића уочава се сва 
апсурдност српске политичке сцене у последњим деценијама 19. века. Велики 
краљев политички противник, први који га је јавно критиковао у гласилима, 
изгубио је веру у оно због чега се до тада борио и преобратио се у његовог 
истомишљеника и искреног сарадника, а краљ, изгубивши владарски понос и 
самопоуздање, пронашао је ослонац у Пери Тодоровићу. У Успоменама се 
спајају два идеолога различитих оријентација који, неочекивано, проналазе 
сродну душу један у другом. Краљ Милан је „принципијелни републиканац” 
који је постао монарх, док је Тодоровић „заклети републиканац” који је своја 
начела мењао под утицајем конкретних дешавања и животних искустава 
(Радуловић, 1999: 247). Тодоровић веома сугестивно описује први сусрет с 
краљем који се збио оног дана када је малолетни наследник престола на 
савском пристаништу први пут крочио на српску земљу. Њихови животни 
путеви били су испреплетани, а судбина неумитна и слична. Обојица 
несхваћени и неприхваћени, окружени притворним и неискреним људима, у 
власти су сопствене страсти према политици, које се дубоко у себи гнушају, 
али за коју се, истовремено, хватају као за сламку спаса. И једног и другог у 
животу покреће жеља за чињењем добрих и великих дела за будућност 
народа.2 Међутим, обојици се на том путу испречио злуради свет.  

Градећи краљев портрет, Тодоровић је желео да негативне стране 
његовог карактера оправда разочарањима у властити народ и сталним страхом 
услед латентне мржње коју није само слутио. Отуда је пажњу усмерио и на 
бројне атентате на српског владара, који су били повод да још једном истакне 
незахвалност и превртљивост народа. Занимљиво је да Тодоровић бележи 
краљеву изјаву да се не боји атентата, тачније да их се боји колико и других 
случајности и неприлика: „Ја и гледам на атентате као на обичне случајности. 
Ништа није немогуће да баш ја лично паднем од атентата. Али то је таман 
толико иста случајност као што случајно могу гдегод назепсти и навући на се 
какву озбиљну болест” (Тодоровић, 1997б: 294–295). Забелешка о краљевом 
размишљању у опреци је са сведочењима неких других његових савременика 
који су истицали његов готово патолошки страх од атентата.3 Њену 

                                                        
2 Тодоровић сведочи да је краљ Милан је искрено веровао у исправност својих поступака. 

Када је после пораза на Сливници дошао код Пере Тодоровића са циљем да придобије 
радикале и када је разматрао своје одлуке у вези с ратом против Бугара, био је „тврдо 
уверен да ће непристрасна повесница српска њему дати за право и да ће будућа покољења 
признати његов патриотизам” (Тодоровић, 1997б: 251). На другом месту, у вези са својим 
односом према радикалима, краљ расуђује: „Повесница често бива неправедна према 
појединим историјским личностима. Али знаш како ја гледам на ту ствар. Ја чак волим 
нека ме осуђује и историја, само да ја сам себе не осуђујем. Од тога мога суда ја се 
највише бојим” (Тодоровић, 1997б: 216). 

3 Љубомир Каљевић је, на пример, сведочио да краљ Милан није имао „праве мушке 
куражи“, те да је зазирао од сваке анонимне дојаве о тобожњим атентатима. Каљевић у 
вези с тим бележи краљево одбијање да оде у цркву страхујући од атентата: „Ја и Теша 
(Николић, министар војске – прим. Љ. К.) уђемо у салу где затечемо кнеза и кнегињу у 
живој препирци. Кнез је викао: ʼНећу! Нећу!’, а кнегиња Наталија: ʼМораш! Мораш!’ 
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веродостојност доводи у питање и чињеница да је краљ имао своју посебну 
поверљиву полицију која му је достављала све информације које би биле од 
интереса за владара, као и Тодоровићево сведочење да је краљ носио панцир, 
тј. „нарочити вештачки израђен оклоп“ који га је штитио од потенцијалног 
напада (Тодоровић, 1997б: 295). Сагледавајући српску историју, краљ је 
налазио да су Срби „добри атентатори, тј. добре убице”. Веровао је да се и они 
могу временом преобратити у добре људе, али је ипак заговарао њихово 
уклањање са овога света (Тодоровић, 1997б: 296, 298). Посебно је 
интересантна забелешка у којој краљ веома сугестивно дочарава осећање које 
га је обузело када је приметио атентатора који пуца у њега на Ивањдан 1899. 
године:  

„Није ме било страх, али је сва прилика да сам био у забуни. Јер има 
једно време за које се управо не сећам где сам тада био и шта сам у тим 
тренуцима радио. То је од онога тренутка када сам угледао Кнежевића и 
скочио с кола, па док нисам ушао у оближњи дућан. То је по свој прилици, 
морало врло мало трајати, али за тај тренутак, ето, је се не сећам шта сам 
радио и где сам управо био!” (Тодоровић, 1997б: 302).              
 
Преовлађујућа дијалошка форма у овом делу омогућује упознавање и са 

једним и са другим јунаком, којима је разумевање и прихватање од стране овог 
другог имало готово егзистенцијални значај. Дуги разговори потврдиће 
„многоструку испреплетаност“ њихових путева и открити на који начин су се 
борили са свим политичким теснацима у које су залазили (Тодоровић, 1997б: 
132). Прихватање краљевих идеолошких уверења утицало је на Тодоровићеву 
перцепцију стварности због чега више није био у могућности да реално 
сагледа сву специфичност краљевог карактера. Он запажа његову страственост 
у свим сферама живота, несталност и манипулативност, погрешке на војно-
политичком плану, али га због тога не осуђује. Напротив, своје неслагање 
маскира модалним глаголом требати – „требало је предвидети да ће Бугари 
против Србије повести не само своју већ и румелиотску војску” и сл. 
(Тодоровић, 1997б: 251). Једно поглавље насловио је „Краљ Милан у љутини”. 
У њему је краљеву прекост, срдитост и каприциозност документовао и личним 
искуствима, али је томе претпоставио његово „благодарно праштање”: 

„И ако је онако у љутини могао озбиљно и истински да мрзи, краљ 
Милан је ипак могао брзо и да заборави ту мржњу, и то је управо била једна 
од његових великих и племенитих особина, што је могао и најтеже увреде 
тако савршено заборавити и тако искрено опростити да их се доцније у 
истини никад више и не сети, а камоли да му на ум дође да се за њих свети“ 
(Тодоровић, 1997б: 313).        
 
                                                                                                                                         

Како је кнез усплахирено ходао по соби, кнегиња приђе к мени и рече ми: ʼЕто, видите 
шта ради Милан. Малочас добио је једну прљаву цедуљу у којој му некаква протува 
препоручује да се чува и да не иде у цркву, јер може зло проћи, па се сад узјогунио и неће 
са мном у цркву’” (Каљевић, 2006: 29–30).  
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Неке од најизразитијих краљевих особина, које су помињали други 
савременици и краљеви биографи (Владан Ђорђевић, Љубомир Каљевић, 
Чеомиљ Мијатовић, Божидар Николајевић, краљица Наталија и др.), 
Тодоровић не помиње или их минимизира, будући да га посматра као свог 
спасиоца, као владара који му је поклонио живот.  

У овом делу, као и у осталим Тодоровићевим делима која припадају 
тематском кругу о Обреновићима, огледа се његово схватање историје и 
„релативност значаја појединца у њој” (Перовић, 1997б: 19). У њему се 
очитава и његова спознаја револуције, која се може посматрати у контексту 
размишљања о рату и револуцији изнетих у Дневнику једног добровољца, и 
која потврђује како је Тодоровић, револуционар и радикал, постао политички 
реалист. Своје мисли Тодоровић приписује самом краљу, који тако посредује и 
преноси пишчеве мисли. Аутобиографски моменти „могу бити потпуно 
различити, могу имати исповедни карактер, карактер чисто објективног 
пословног рачуна о поступку (спознајном поступку мисли), политичком, 
практичном и др.” (Бахтин, 1991: 163). У краљевим размишљањима може се 
дакле, пратити сам аутор, његов поступак „самообрачуна-исповести” (Бахтин, 
1991: 149). 

Тодоровић је и Успоменама на краља Милана противник ратова и 
насиља. У његовим и краљевим размишљањима о слободи уочава се уверење 
да су се Срби националном револуцијом осамосталили и стекли своју слободу. 
Насиљем се не може ништа променити, може само изгубити онај који се 
побунио, а не онај против кога је буна подигнута. Краљ изражава сумњу у 
револуцију, али у ону револуцију коју су покушали да изведу радикали. Отуда 
ово Тодоровићево дело јесте значајно за сагледавање механизма 
функционисања Радикалне странке. Будући један од идеолога ове странке, 
познајући „порекло идеја” и начин функционисања, Пера Тодоровић је био 
позванији него ико да остави сведочанство о радикалским првацима, 
дешавањима и следбеницима (Перовић, 1999: 18). При томе је био критичан 
према поступцима својих некадашњих сабораца, а резигнација је нарочито 
приметна у вези с ликом Николе Пашића. Његови погледи на рад странке и 
политичку борбу илуструју промену у политичким уверењима и коначни 
преображај – од идеолога Радикалне странке до њеног критичара. Посебно 
место у овом Тодоровићевом делу заузимају странице на којима је изнео 
специфичност краљевог односа према радикалима. Истичући непомирљивост 
две стране и краљев анимозитет према Радикалној странци, он се пита: 
„Откуда […] онолико неповерење […], онолики одврат према радикалима, 
када се зна да је он иначе био човек доста гибак?!”, када је био свестан да је то 
најјача странка пуна младе, свеже крви (Тодоровић, 1997б: 209). У 
разговорима с краљем Миланом искристалисала се непомирљивост две стране. 
Краљ није био спреман на сарадњу са радикалима до крајњих консеквенци, све 
док није био доведен у безизлазну ситуацију – после пораза код Сливнице у 
Српско-бугарском рату 1885. године био је „нагнат на тај покушај”, те је 
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„преко срца и чисто с неким гађењем“ затражио помоћ заточених радикалских 
вођа (Тодоровић, 1997б: 209).   

Сложеност односа краља Милана и радикала, Тодоровић је посматрао у 
опреци различитих идеологија – монархизма, с једне стране, и радикализма и 
комунаца, с друге стране – али и на властитој спознаји о суштини радикалског 
покрета и револуционарних кретања у Србији у другој половини 19. века. 
Критику радикалског покрета заснива на неколико чињеница: осионост и 
претенциозност радикалских вођа који су својим члановима, „као нека засебна 
религиозна секта”, наметнули уверење о властитој политичкој 
предодређености, подстицање социјалног раслојавања друштва и ширење 
анимозитета (посебно према одређеним професијама, на пример, 
чиновницима), недоследност и одрицање од својих начела „за један милостиви 
осмех капетански” и др. (Тодоровић, 1997б: 275, 278).  

У опсервирању друштвено-политичке стварности у Србији уочава се 
Тодоровићева минуциозност и способност искусног новинара за уочавање 
детаља. Илустративна је, с тим у вези, епизода из пожаревачког затвора, 
блиска Нушићевим друштвеним комедијама. Фарса коју су инсценирали са 
управником затвора, сатира је чиновничког апарата чија је највећа брига „мало 
наградице, мало класице” (Тодоровић, 1997б: 237).   

Успомене на краља Милана карактерише присуство различитих 
стилских форми – од публицистичког до књижевноуметничког стила. 
Одликује их, такође, стилско, и лексичко богатство, изузетна лакоћа казивања 
и, посебно, бројни паралелизми и игре речима. Они су потврда Тодоровићевих 
изузетних реторичких способности. Посебно је експресивно дочаран тренутак 
напетости услед ишчекивања краљеве милости и помиловања радикалских 
вођа:  

„Ми ходамо и загледамо се. […] Да мало разговарамо да би време 
неосетније прошло. И ходамо и разговарамо, али време чак и не мили, оно 
као да се скаменило, па ни да крене. Сказаљке на сату и не помичу се. По 
десетак пута вадиш сат и загледаш га, а оно једва прошло четврт сата! […] 
Ми сад више и не говоримо. И језик се скаменио! Само се овда-онда 
значајно погледамо!” (Тодоровић, 1997б: 263).   
 
Тодоровић се у Успоменама на краља Милана користио, као и у неким 

другим делима, непосредним обраћањем читаоцима. „Један од његових 
реторичких клишеа „ јесу „апелативни говорни чинови” (Иванић, 1999: 313). 
Апострофирање читалаца ефектно је реторичко средство које на њих делује 
сугестивно и ствара илузију учествовања у дешавањима о којима се говори. 

Пишући Дневник, Пера Тодоровић је изнео проблем „старачке 
брбљивости” (уп. Тодоровић, 1990). Његова распричаност и преопширност, 
како у приступу теми тако и у стилу казивања, уочава се у већем броју дела. 
Примери „општих места и празног реторичког хода” (Палавестра, 1999: 167) 
видљиви су и на страницама Успомена на краља Милана – преопширно и 



Костић, Љ.: Успомене на краља Милана у контексту мемоарске прозе Пере... 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 21 • БР. 20 • ДЕЦЕМБАР 2018 • 119–132 

 

130 

непотребно износи податке о одређеним догађајима (судбина Алимпија 
Савића после атентата на краља на Теразијама, подаци из живота Илке 
Марковић, атентаторке, и сл.). Разлоге томе могуће је наћи у чињеници да је 
један број мемоара и романа објављивао у форми фељтона, пишући их на 
брзину, без опсежних припрема и развијених планова. То је, уосталом, и 
признао у свом Дневнику: „Све што сам досад написао, па и саме моје романе 
[...], почињао сам немајући ништа друго у глави до просту замисао: хоћу да 
опишем то и то [...]. Писао сам од броја до броја за подлистак. Седао сам за сто 
и низао што ми је кад падало на ум” (Тодоровић, 1990: 169). Стихијско 
писање, како би пунио новинске ступце, условљавало је и уметање одређених 
епизода које су, са становишта грађења краљевог лика, биле ирелевантне и 
имале ретардирајућу улогу.    

4. 

На неколико места у свом Дневнику Пера Тодоровић је изразио жаљење 
што није у стању уредно да води дневник. Брзина којом је писао, рад „с ногу и 
натрке”, проузроковани потребом да се задовољи егзитенија, нарушавали су 
континуитет вођења дневника. Међутим, када се сагледа Тодоровићев 
мемоарски корпус стиче се утисак да је он „целог живота водио дневник” и 
„исписивао своја сећања” (Савић, 1999: 175).  

У Успоменама на краља Милана Тодоровић је синтетизовао све о чему 
је до тада писао: краљ Милан и династија Обреновић, виђење рата и 
сагледавање свог живота, судбинских догађаја, преиспитивање властитих 
одлука. Неке од константи Тодоровићевог прозног дела уочавају се и у овом 
делу: осећање усамљености, напуштености, изопштености и трагични 
доживљај егзистенције, проистекао из неуспеха, промашених идеала, болести, 
овисности о морфијуму, неразумевања околине, денунцирања и сл. Упоредо с 
тим, Тодоровић ваја портрет српског владара, обликујући га кроз објектив 
своје захвалности и поштовања, градећи лик који се у извесној мери разликује 
од представа које су у својим мемоарима о краљу Милану оставили други 
аутори, али који значајно доприноси потпунијем сагледавању не само 
краљевог лика већ и тоталитета друштвених и политичких односа у Србији у 
том периоду. 

  



Костић, Љ.: Успомене на краља Милана у контексту мемоарске прозе Пере... 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 21 • БР. 20 • ДЕЦЕМБАР 2018 • 119–132 

 

131 

 

Извори 

 
Тодоровић, П. (1986). Књижевна писма. У Изабрани списи II. Београд: Рад. 
Тодоровић, П. (1988). Дневник једног добровољца. Београд: Нолит. 
Тодоровић, П. (1990). Дневник. Београд: Српска књижевна задруга. 
Тодоровић, П. (1997а). Огледало: зраке из прошлости. Београд: Медицинска књига 

– Медицинске комуникације. 
Тодоровић, П. (1997б). Српска ствар у старој Србији. Успомене на краља Милана. 

Београд: Новинско-издавачка установа Службени лист СРЈ. 

 

Литература 

 
Грдинић, Н. (2003). Аутобиографија – проблеми проучавања. Зборник Матице 

српске за књижевност и језик, књ. 51, св. 3, 665–674.  
Иванић, Д. (1999). Поетика фељтона (Пера Тодоровић у Самоуправи). У В. 

Матовић (ур.): Пера Тодоровић (305–315). Београд: Институт за књижевност 
и уметност. 

Јовановић Стојимировић, М. (1987). Силуете старог Београда 2. Београд: Просвета. 
Каљевић, Љ. (2006). Моје успомене. Ужице: Историјски архив. 
Костић, Љ. (2012). Мемоари и аутобиографије као извор за реализацију васпитно-

образовних циљева у основној школи. У С. Маринковић (ур.): Настава и уче-
ње – циљеви, стандарди, исходи (447–458). Ужице: Учитељски факултет. 

Матовић, В. (2002). Поетички и аутобиографски дискурс Пере Тодоровића. У В. 
Матовић и Б. Златковић (ур.): Пера Тодоровић – нови погледи: политичке 
идеје и књижевно-публицистичко дело (97–114). Београд – Смедеревска 
Паланка: Институт за књижевност и уметност – Библиотека „Милутин 
Срећковић”.  

Нинчић, В. (1956). Пера Тодоровић. Београд: Нолит. 
Палавестра П. (1999). Књижевна фантастика Пере Тодоровића. У В. Матовић (ур.): 

Пера Тодоровић (167–172). Београд: Институт за књижевност и уметност. 
Перовић, Л. (1997а). Пера Тодоровић о мемоарској књижевности. Токови 

историје: часопис Института за новију историју Србије, 3–4, 221–229.  
Перовић, Л. (1997б). Предговор. У П. Тодоровић, Српска ствар у старој Србији. 

Успомене на краља Милана. Београд: Новинско-издавачка установа 
Службени лист СРЈ. 

Перовић, Л. (1999). Дело Пере Тодоровића као историјски извор. У В. Матовић 
(ур.): Пера Тодоровић (11–24). Београд: Институт за књижевност и уметност.  



Костић, Љ.: Успомене на краља Милана у контексту мемоарске прозе Пере... 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 21 • БР. 20 • ДЕЦЕМБАР 2018 • 119–132 

 

132 

Радуловић, М. (1999). Естетски идеали Пере Тодоровића (Крвава година и 
Успомене краља Милана). У В. Матовић (ур.): Пера Тодоровић (235–253). 
Београд: Институт за књижевност и уметност. 

Савић, М. (1999). Тодоровићев ратни дневник. У В. Матовић (ур.): Пера Тодоровић 
(175–194). Београд: Институт за књижевност и уметност. 

Стефановић, М. Д. (2010). Аутобиографија. Београд: Службени гласник. 
  
 
Лиляна С. Koстич 
Университет в Крагуеваце, Педагогический факультет в Ужице 

ВОСПОМИНАНИЯ О КОРОЛЕ МИЛАНЕ В КОНТЕКСТЕ МЕМУАРНОЙ 
ПРОЗЫ ПЕРЫ ТОДОРОВИЧА 

Аннотация 

Мемуарный корпус Перы Тодоровича (1852–1907) тематически связан с 
событиями и личностями, которые ознаменовали его жизнь – с Радикальной 
партией и Тимокским восстанием, с одной стороны, и жизнью короля Милана и 
династии Обреновичей, с другой. Предметом работы является произведение 
Воспоминания о короле Милане, которые через три месяца после смерти короля 
Тодорович начал выпускать в номерах своего журнала Малая газета. В этом 
произведении на одном уровне находятся король Милан и сам писатель, и они 
рассматриваются в контексте очень сложных взаимоотношений – от вражды до 
близкого сотрудничества. Целью статьи является рассмотрение Воспоминаний о 
короле Милане в контексте мемуарной прозы Тодоровича, а также в контексте 
мемуарной сербской прозы о короле Милане Обреновиче. 

Ключевые слова: Пера Тодорович, мемуары, Воспоминания о короле 
Милане, король Милан, сербская мемуарная проза. 
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ESTHER GREENWOOD’S COLONIZATION SEEN 
THROUGH THE PRISM OF THE BILDUNGSROMAN 

Abstract: Early and mid-20th century is a period in literature which deals 
with the phenomenon called a “new woman”. The goal of this paper is to analyze 
Sylvia Plath’s novel, The Bell Jar – the psychological growth/maturation of the 
novel’s heroine – Esther Greenwood. To observe all the obstacles she faces on 
her developmental trajectory. To show her sufferance and nonconformity, to the 
feminine ideals set by male expectations in post-war America. Moreover, to 
depict the mere process of colonization of her soul, her body by her mother and 
the country she lives in by imposing full or partial control over her. Therefore, 
colonialism in Esther’s case, metaphorically speaking, mainly takes the form of 
lack of privilege in organizing the day to day events of her creative life. 

The novel The Bell Jar consists of the plot narrated in the first person 
singular overloaded with and organized around a countless number of accidents. 
The theory of the Bildungsroman/the female Bildungsroman can help us to map 
those events, especially in her childhood and early adolescence, which caused 
traumas that have shaped her life. 

The rebellious nature she possesses cannot possibly be associated with 
“madness” of any kind but the fact that she is an educated, young lady who sees 
the world with different eyes. The width of her education doesn’t allow her to use 
the kaleidoscope in observing the everyday life. For this hypothesis we have used the 
methodologies of theoretical and cultural analysis of the main as well as all the others 
characters who have directly or indirectly influenced her coming of age.  

Key words: trauma, melancholia, marriage, ambition, Bildungsroman, 
childhood, post-war America, sufferance. 

INTRODUCTION 

Bildungsroman is a literary genre which, according to most critics marked the 
literature of the nineteenth century. It originated in Germany, but very quickly                 
Bildungsroman, as a genre, had become popular. The countries with different                      
literary traditions received it under their “literary umbrella”. Not only did it become 
popular but the great literary works, the so called “grand narratives” were produced 
featuring the characteristics of Bildungsroman.  

                                                        
∗ ruza15@hotmail.com 
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The question of how to define this genre has arisen due to the issue of an  ad-
equate translation of the German word “Bildung/s”. It can mean both a process of 
psychological/educational development, as well as the individual's condition at the 
end of such a process. When speaking of the “development/al” process, this does 
definitely not refer to formal education. Although there are many different                      
definitions of the literary genre known as Bildungsroman Baldick’s definition seems 
to have been widely accepted: “Bildungsroman is a kind of novel that follows the 
development of the hero or heroine from childhood or adolescence into adulthood, 
through a troubled quest for identity” (Baldick, 1990: 24). 

The most important characteristics of the literary genre of Bildungsroman is 
that the genre has been changing and adapting to given cultural and sociological 
conditions. Therefore social changes directly affected the Bildungsroman. This                
implies that the genre during the twentieth century was not just about describing the 
development/maturation of the main character, but also concerned his critical                  
observation of the world in which he lived. 

Furthermore, under the influence of the formation of feminist movements 
around the world, a female Bildungsroman emerges. The main protagonist of the 
novel is no longer a young man but a young woman. 

However, Slavoj Žižek, the Slovenian philosopher and cultural critic, points 
out the impossibility of the female Bildungsroman. He claims, relying on Freud’s 
and Lacanʼs theory of psychoanalysis, that to become/ be a woman means to comply 
with predetermined cultural rules and that her sole purpose is to help men to reach their 
full potential. For men she is only an object of worship, or his otherness (Žižek, 1995).  

During 1983, a book with the title The Voyage In was published by a group of 
authors. It contains a number of essays that deal with womenʼs Bildungsroman. “this 
new genre, the female Bildungsroman, was made possible only when                       
Bildung became a reality for women, in general, and for the fictional heroine, in                   
particular” (Labovitz, 1986: 6–7). In that sense, Rita Felski says, that the literature 
of the nineteenth century could only offer two options for the female protagonist of 
the novel, all of which are negative: “To lead a very unhappy married life or to live 
alone isolated from the world/community […] that most often ends in                                
self-destruction” (Felski, 1989: 125).  

ESTHER’S CHILDHOOD YEARS 

 Esther Greenwood is the main protagonist and the person who narrates the 
story. She is a slim, attractive, kind and highly educated person. She lives with her 
family in the suburbs of Boston. She compensates it with writing and with her                   
affection for poetry. She is very ambitious and full of enthusiasm concerning her writing.  

 We don’t know much about her early childhood. We can just conclude it 
from her attitude towards the members of her close family and their obvious                      
influence on her life.  
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 Taking in consideration the influence of Esther’s parents her childhood could 
be divided into two periods: the life up to the point when she was nine years old – 
the period her father was alive, and the period of childhood after her father’s death.  

 Her father, Mr Greenwood was German. He came from “some                                   
manic-depressive hamlet in the black heart of Prussia” (Plath, 2005: 30).  He was a 
Lutheran. As a man who is interested in science he was not so much obsessed with 
religion. He worked as a professor at a university. 

 He knew all about insects and specialized in them. He was everything for 
her. Mr Greenwood was a very dominant figure in her life: he was Esther’s role 
model. With him she felt safe and protected. She was also aware that the love she 
felt for him had the very same intensity of love he felt for her. “I had always been 
my father’s favorite” (Plath, 2005: 159).   

The loss of her father also represents the primal scene of the novel – the                  
central trauma. “It is generally interpreted by the child as an act of violence on the part 
of the father” (Laplanche-Pontalis, 1971: 335). In the years to come she tries to               
overcome it, and get away from it but for a long period of time she fails. The main 
reason behind this was that the primal scene works like a repressed memory – the 
more one wants to get rid of it the more it gets stuck in one’s memory. Mark Epstein 
in his book The Trauma of Everyday Life explains the common reaction of children 
who lose their connection with their parents stressing that “these self-feelings such 
as falling forever, going to pieces become the anxious and unstable foundations of 
the emerging self” (Epstein, 2014: 136).   

On the other hand, her mother – Mrs Greenwood, was the iconic American 
woman of the 50s. She has committed her life to her family. As a wife of a                         
university professor, she has neglected her education. All her life she has been com-
pelled to follow the pattern which has been socially approved.  

Mrs Greenwood is also a very religious woman. Not long after her loss she 
decides to convert to Unitarianism. It consequently means that she re/accepts her old 
faith and rejects all that is sacred for her late husband. She draws the line between 
her previous-life, life in marriage, and the life to come. This is not surprising if we 
bear in mind that a Unitarian rejects the Trinitarian belief but supports, among                
others, the ideas of inherent worth and the dignity of every person; justice, equity 
and compassion in human relations – in other words all she lacked in her marriage. 

Furthermore, Mrs Greenwood’s decision not to allow her children, especially 
Esther, to go to the father’s funeral has had a very negative impact on Esther. The 
avoidance of the mourning for her father soon comes at a price.  

The shock of the loss lasts for almost a decade. Esther cannot accept the fact 
that her father is not a part of her everyday life. “When loss is converted into                    
absence, one faces the endless melancholy, impossible mourning…in which any 
process of working through is foreclosed or prematurely aborted” (LaCapra, 2013: 
46). Furthermore, he points out that the absence of the beloved person causes the 
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anxiety that: “May never be entirely eliminated or overcome but must be lived with 
in various ways” (LaCapra, 2013: 57).  

The lack of mourning gives rise to melancholy. Although in most cases 
mourning and melancholia go hand in hand, Freud draws the line between them. He 
points out that mourning helps the mourner to get over the loss of a person while 
melancholia represents the state of hopelessness. In Esther’s case, the fact that she 
has never gone through the process of mourning throws her into deep melancholy.  

This is a moment in the female Bildungsroman known as indeterminacy – the 
moment when a heroine starts to withdraw from the outside world and starts to focus 
on her internal world. “In creating himself or herself as an object the protagonist 
must undergo a process of alienation in order to achieve self-consciousness” (Weis, 
1993: 98).  From this moment on she does not exhibit her “self” to the male gaze. 
Moreover, she deals with/uses silence as a tool to articulate her vulnerability. “The 
silenced voice simultaneously expresses and refrains from expressing the narrator’s 
trauma” (Bolaki, 2011: 58).  

Although she is not a suicidal person during these ten long years in time of 
crises she gives it a try. When it comes to it, she finds that her body seems                          
determined to live. The bragging of her heart reminds her of it: “I am, I am, I am” 
(Plath, 2005: 233).  

Esther’s strained relationship with her mother reinforces her depression. She 
does not see her like her role model, does not respect her and the gap between them 
is quite big. Despite her mother’s wish that Esther should follow the American                   
pattern of “family life”, Esther refuses to do so. Esther would like to make                        
metaphors while her mother insists on living in and by metonymies: Esther wants 
unity with the universe, while her mother tries to displace the organic with the                  
social. 

At the time, she reads a lot about the Rosenbergs execution – the people who 
had worked against the state, and becomes almost obsessed with it. She finds the 
parallel between their and her “case”. She is preoccupied with them because, as an 
intelligent young girl, she sees how the state – the United States of America (n 
Dream) treats those who do not fit in/ dream with the current. “When the subject can 
no longer realize himself or herself in society, that is when Moretti’s ‘comfort of 
civilizationʼ starts to become uncomfortable” (Bolaki, 2011: 88).  

When she finally finds her father’s grave, after ten years, in a way she finds 
her serenity/peace. “I could not understand why I was crying so hard. Then I have 
remembered that I have never cried for my father’s death” (Plath, 2005: 161).   

All these changes/everyday traumas, repetitions of the primal scene in                    
Esther’s childhood have negatively influenced her psychological growth. Two                 
different cultures, her father’s and that of her mother’s, different religions and                   
different approaches to everyday life have shaped Esther to become a cultural                    
hybrid. On the other hand, despite her mother’s relative invisibility, she has a very 
dominant role in Esther’s life. Chastity and faith were the bedrock of the mother’s 
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moral game. She uses latent methods to pervade her mind. In so doing she helps                 
Esther to become more confused and indecisive.  

ESTHER’S EDUCATION/CAREER 

Esther Greenwood is one of the best students at the college. “A girl with               
fifteen years of straight A’s (Plath, 2005: 80). She writes long essays and wins the prizes 
for them. She is intelligent, persistent and hardworking – a real model student.  

The pressure to do well weighs on her. She is aware that doing well in school 
is not just a matter of personal ambition, but a matter of survival. “What I always 
thought I had in mind was getting some big scholarship to graduate school or a grant 
to study all over Europe” (Plath, 2005: 30). 

In spite of her academic ambition, Esther feels isolated from society and                
discouraged about everything she does. She is also on the edge of a darkness that 
makes her world increasingly unreal. The early symptoms of depression are                       
aggravated by the pressure she feels to conform to social expectations. What a 
young woman should be/become – is just the question that worries her.      

Esther’s environment reassures her that she cannot have it both: marriage and 
career, be a good poet and at the same time a good and dedicated wife/mother. She 
spends days thinking about it. Marrying someone consequently means ceasing to 
achieve her most important goal – becoming a writer.  

Her indecisiveness or the lack of courage to confess it, first of all, to herself 
and then to the entire world starts to make her feel quite down. “I saw myself sitting 
in the crotch of this fig-tree, starving to death, just because I couldn’t make up my 
mind which of the figs I would choose. I wanted each and every one of them” (Plath, 
2005: 73).  

As a result of her hard and dedicated work she gets the opportunity to travel 
to New York. Once again, Esther’s life turns upside-down. For the first time she 
leaves her home and lives a life she has never lived before. The journey of the main 
character from the province to the big city represents one of the most important 
moments in his/her life. Bolaki stresses that there is a big difference between the 
male and female journey: “the female journey seems predetermined and with a fixed 
destination” (Bolaki, 2011: 41).  

The girls come from the different parts of America hoping “to live the                 
American dream – the rise from rags to riches” (Bloom, 2009: 23). During the day 
they are obliged to work/write for Jay Cee (the magazine’s editor), but during the 
evening they are socially very active – they are partying every single night.  

Esther sees the trip to New York as an opportunity to develop professionally, 
but for the majority of the girls this is just a good chance to find a husband or/and to 
have some fun. “The journey away from home often becomes a journey up a social 
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hierarchy” (Bolaki, 2011: 40). Although she feels rather uncomfortable among them, 
as they are very rich, she also finds them quite boring.  

In spite of her great inexperience, and the fact that she cannot feel                             
comfortable outside the academic circles, she sees that the things with which they 
deal in New York are fake. The friendship among girls is fake. The make-up kit 
which they get as a present, the clothing and many other things serve first of all to 
make these girls look different from who and what they really are. The glitter and 
the beauty that surrounds them are also fake. Everything is a surface, a display of a 
cliché or/and a stereotype. 

ESTHER’S RELATIONSHIP WITH HER GIRLFRIENDS 

Esther Greenwood has a very distinguished relationship with the female/male 
characters in the novel. Jo Gill in her book The Cambridge Companion to Sylvia 
Plath, writes that the novel’s characters can be observed through the figure of the 
double. She also stresses that the novel “uses successive images of doubling in               
myriad ways” (Gill, 2008: 79). There is a moment/a period in Esther’s life when she 
breaks all the personal attachment due to mental crisis. 

The emblem of the fig tree might be seen a scene that resolves the main 
quandary of her life. On the one hand it is the most important, and on the other hand, 
it is the most traumatic moment in her life. “Metaphor of the fig tree […] in The Bell 
Jar represents Esther’s paralysis when faced with a multitude of unreachable and 
indistinguishable opportunities” (Gill, 2008: 76). According to Moretti, when “the 
language no longer works well” (Moretti, 2000: 238), when we/the language don’t 
have the adequate explanation for some acts/deeds, is the sign that the trauma has 
occurred. Her indecisiveness, the fact that she cannot answer/ choose a model of 
adult femininity emblematized through the figs on the fig tree, proves that.    

Gill also points out that the female characters are either “rejected” or “left  
behind” in order to help Esther to survive. However, there are two persons in the 
novel, a female and a male one, for whom she has feelings, and won’t be sacrificed 
to ensure Esther survival. The female person helps her healing, and the male one 
channels Esther’s purgation and, consequently, her coming-of-age.  

To start with the rejected ones, means to talk about her mother and Mrs                  
Guinea. The aversion she feels towards her mother has already been explained,                  
evident from the beginning of the novel. On the other hand, Mrs Guinea is a famous 
wealthy novelist and a kind of mentor who provides Esther with a scholarship to 
attend the college. Later she also pays for a treatment at a private mental hospital for 
her. Mrs Guinea likes Esther’s writings and thinks that she could have a bright                    
future. She feels great compassion for her but Esther finally rejects all that. 

Jay Cee and Doreen are the two personalities Esther meets in New York. In 
the beginning she likes them both and finds something very interesting about them. 
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Jay Cee, the main editor of the magazine, is the person whom she respects a lot. She 
is an accomplished person in the world of journalism which Esther recognizes and 
appreciates very much. At some moment Esther admits that Cee’s intelligence is 
what makes her so special.  

Doreen, one of the other eleven girls, is the emblem of freedom for Esther. 
She is a rebel against social conventions. Doreen spends every night with a different 
guy; she is not obsessed with success and she knows how to enjoy the moment. 
Moreover, Doreen is all what Esther is not, or better say, Doreen is all what Esther 
unconsciously wants to be. “Everything she said was like a secret voice speaking 
straight out of my own bones” (Plath, 2005: 7).  

Joan Gilling is another patient at the mental hospital where Esther has been treat-
ed. She is a year older than Esther. They have a lot in common. For example: Buddy 
Willard had dated her before he started dating Esther, they attend the same collage.  

Before Joan commits suicide, she confesses her affection for Esther. “I like 
you, I like you better than Buddy” (Plath, 2005: 210). Joan’s acts confuse her                
deeply. The other thing that worries Esther even more is that she does not know 
whether Joan is her alter ego or not. Could she have been just a product of her                 
imagination?  

Dr Nolan is the only female character in the novel about whom Esther talks 
positively. She listens to Esther, and does her best to help her. She is the person who 
succeeds in gaining her trust. Unlike Dr Gordon who solely evokes anxiety, Dr                  
Nolan knows how to treat Esther, she has empathy for her. On the other hand, Esther 
claims that she loves her. The fact that she can again establish a loving relationship, after 
her father’s death, is an important sign in her healing. Probably, that is the  reason why 
Dr Nolan is the only female person who is neither rejected nor left behind.  

In psychoanalysis this is called “transference” of love. In Freudian                          
psychology it “is an unconscious defense mechanism whereby the mind                      
substitutes either a new aim or a new object for goals felt in their original form to be               
dangerous or unacceptable” (Berne, 1976: 399). Esther opens her heart to Dr Nolan 
and explains that she hates her mother. As a consequence Dr Nolan forbids her to 
meet her mother and spend her spare time with her. She reveals that her mother’s 
moral principles, her obsession with virginity, the insistence on social conventions 
have directly caused Esther’s neurosis.  

All the ladies mentioned above, help Esther overcome neurosis and raise the 
bell jar above her head. Although the full recovery of trauma/s is not possible, due to 
the fact that “it becomes the condition…” (Butler & Bolaki, 2011: 39). However, 
there are definitely ways to minimize its negative influence. The female characters 
help her regain self-confidence and develop her personality. Each of them represents 
either what she wants to become or how she wants to act. In some way they are                
versions of her unconscious. Could a single person bear all the characteristics Esther 
admires in each of them, respectively, that person would be her mentor. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Consciousness
https://en.wikipedia.org/wiki/Defence_mechanism
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ESTHER’S SEXUALITY AND LOVE 

During the after-war period in the USA women were conscious of the gender 
constraints society had framed them by concerning many things, above all, sexual 
freedom. According to Labovitz the theme of sexuality is an essential step in female 
development. However, at the time, family was the required horizon/framework of 
existence for ladies. A young woman was supposed to have only one goal – to               
become a good, servile wife and later on a dedicated mother.  

Esther Greenwood is just one of the many girls who comes from the family in 
which the social standards have been recognized. The sexual restrictions are                      
regularly forced upon her either by the environment she lives in or by her mother. 

Nevertheless, Esther does embark upon her journey towards a parental                    
independence using her sexuality as a means “there is a strong link between               
female ‘wonderingʼ and promiscuity” (Bolaki, 2011: 57). The emblem of her                     
buying new shoes in New York, with the money she had earned, explains a lot. 
Moreover, she used to introduce herself as Elly Higginbottom while partying in New 
York. The burden her mother/society put on her back was unbearable for her. In so 
doing, she feels free – a new person.  

Buddy Willard is her first boyfriend. He is a year older than Esther. He is a 
medical student with a very promising future. Their backgrounds are very similar. 
Both of them have had a father who worked at the university and a mother whose 
only job was to take care of the family. Esther meets him in a church, so they both 
have been connected with religion. This fairytale does not last long. In spite of their 
great commitment to the Sunday masses/church, we learn that they both have                 
become seduced by the pleasure of premarital sex.  

According to Mrs Greenwood, Buddy is a perfect match for Esther. Seen 
through the eyes of the American society of the 50s, he may represent the ideal 
American male subject. He is handsome, ambitious and responsible, devoted to 
church, excels at school and loves and respects his parents. According to the social 
standards, he is a “perfect match”– a prince charming. At that time in America every 
single girl might have wanted him for a husband, but Esther.  

The emblematic episode of skiing, during one winter when Esther for the last 
time tried to dislodge the idea of not marrying Buddy, stands for many things. Their 
relationship is depicted via the trajectory of her gliding, up to the moment when the 
line “grew blurred” (Plath, 2005: 90). The fact that she doesn’t know how to ski, 
shows that she is not the one who has the control while skiing/while in relationship 
with Buddy.  

It also shows her wish to improve the things between them and accepts the 
challenge. Esther falls and breaks her leg at two places.  Unaware of it, and, above 
all, having being unhappy about her unsuccessful attempt, she insists on                           
“trying”/gliding one more time.   
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However, the process of shedding lasts for a long period of time. It is seen as 
“a significant act whereby the heroines rid themselves of excess baggage as they 
proceed in their life’s journey” (Labovitz, 1986: 253). Besides, breaking with Buddy 
at the very same time for Esther means the liberation of social/sexual limitations. 
She proves that she as an artist is not ready to sell her freedom/her body for a man’s 
social capital. Moreover, it helps her breaking with her mother and running away 
from her prejudices.  

The men she meets after Buddy bring a new dimension in her life. The                    
relationship with the other guys becomes more open. It doesn’t necessarily mean 
that she becomes intimate with them but she doesn’t hesitate to talk openly about 
things that she is not familiar with.  

Eric and Constantin are the two guys whom she sees as the possible lovers       
although their attitude towards sex is pretty weird. They are handsome and quite 
communicative ones. Eric, for example, is a young man/acquaintance, with whom 
Esther has the most open conversation about sex. He is a guy who has lost his                  
virginity with a prostitute and due to it he divides women into two categories:                 
virgins and whores. Yet, he goes that far in his discussion/s that he says that sex is a 
dirty thing and reduces women to animals.  

On the other hand, Constantin is a UN simultaneous interpreter. What she 
first notices about him is that “Constantin seemed mature and considerate in every 
way” (Plath, 2005: 76). This is something that she has been longing to find almost 
all her life – especially after her father’s death. “The trouble” for Esther starts the 
moment she realizes that he makes her feel happy the way her father did. Everything 
he does reminds her of her late father. Thus, Constantin represents a father figure.  

Dr Gordon and Marco, on the other hand, are the two good-looking men in 
her life who threat her with the death. After a few moments spent with them, she 
discovers their narcissistic as well as violent nature. She dislikes them very much 
and fortunately enough succeeds to escape their “terror”.  

Meeting Irwin represents the turning point in Esther’s life. He is a math                   
professor at Harvard. He is the first young man in her life who is not good-looking 
but very intelligent. He is charming and seductive. The fact that she meets him for 
the first time in front of the Widener Library is quite significant.  

Not long after their meeting, she decides and encourages him to be her first, 
real lover. The emblem of hemorrhage “might be read as a ritualized                                 
purgation [...] Only by purging her body can Esther be made whole, or ‘fixedʼ” 
(Gill, 2008: 84). In other words, the fact that she finally finds a man for whom she 
has feelings means that her strange and very painful “journey” of coming-of-age 
comes to an end. 

So, to talk about Esther’s sexuality and understand her nature is possible only 
through analyzing the men who play a very important role in her life. From their 
relationships it is possible to learn a lot about her attitude towards love, passion,               
morality, religion, virginity, family. Unlike young ladies who “develop her personal 
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attitudes, the young men provoke Esther’s gender and rejection. Young men                  
emblematize death while young ladies save Esther from death” (Zselyi  
http://www.academia.edu/9336882/).  

CONCLUSION 

The novel The Bell Jar is another autobiographical/confessional story which 
deals with post-war America and its social ideals. It provides us with the confession 
of the young girl while tracing her “conflict” with the environment and social rules. 
The heroine of the novel, Esther Greenwood, is a bright nineteen years old girl who 
due to her academic achievements gets the chance to live the American dream. In 
her early adolescence she reveals a gap between what society says she should                     
experience and what she does experience, and this gap intensifies her anxiety.  

Esther Greenwood, like the typical female Bildungsroman, takes as its                    
beginning the protagonist’s childhood years. Throughout the novel, Esther searches 
for her identity through painful experiences and maturing processes. Typically, the 
people, either males or females, whom she meets on her “journey” of                               
self-exploration, have very important roles in her life. The controlling and quite per-
suasive Mrs Greenwood and absent/dead Mr Greenwood have an equally destructive 
effect on Esther. The novel is thus quintessential of the female Bildungsroman genre 
in its portrayal of the protagonist’s urge to shed herself from her mother’s and                    
consequently, later on, her boyfriend’s negative influence on her spiritual and                       
psychological growth. 

The women help her make her attitude towards the outside world – and                 
overcome all the obstacles on her “journey”, whereas the men or better say their 
acts, help her clarify in her mind what she really wants to become.  

One of the biggest traumas which Esther faces in her early childhood is the 
death of her father. Esther also feels that she was not born to live/follow the                   
American pattern, the life her mother and other women live, so she gets in conflict 
with society. She constantly repeats that she was not born to live under a “man’s 
thumb” and she cannot imagine herself to serve a man – except her father. Esther 
Greenwood moreover follows the common female Bildungsroman pattern in its                 
emphasis on issues related to sexuality. She doesn’t know much about sex, but she is 
keen to learn /find out.  

Finally, after the time in New York, she goes back and starts her healing. The 
bell jar placed upon her will be lifted with Dr Nolan’s help in a private hospital.            
After many years, Esther finally accepts someone’s help. She opens her heart to Dr 
Nolan, and together they find the way through. Esther again loves somebody, feels 
for somebody and sees her own reflection in the mirror.   

http://www.academia.edu/9336882/
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In the end, the fact that Ester gives birth to a child, what we learn at the                  
beginning of the novel, means that this story has a happy ending. This, however, 
does not take anything away from the heroi(ne)sm of her battle contra society. On 
the contrary, Esther’s story does not follow up/depict maturity in the traditional way 
of fictional heroines, by marring and starting a family, but by finding the strength to 
reject the conventional model of womanhood in America. 
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КОЛОНИЗАЦИЈА ЕСТЕР ГРИНВУД ВИЂЕНА КРОЗ ПРИЗМУ 
BILDUNGSROMANA 

Резиме 

Прва половина двадесетог века представља период када се књижевност бави 
феноменом познатијим као „нова жена”. Циљ овог рада јесте да се анализира 
роман Стаклено звоно Силвије Плат, односно психолошко сазревање Естер 
Гринвуд, главне јунакиње романа, као и да се опишу проблеми који су утицали на 
њен психолошки профил.  

У роману Стаклено звоно приповеда се у првом лицу једнине, а радња 
обилује немилим догађајима који описују положај жене педесетих година XX века 
на тлу Америке. Посредством теорије Bildungsromana/женског Bildungsromana 
указује се на догађаје из детињства и ране адолесценције који су директно или 
индиректно утицали на стварање стигми и формирање личности главне јунакиње. 

Бунтовна природа коју Естер поседује не може и не сме бити повезана ни са 
чим другим већ са чињеницом да је она једна млада образована особа која свет 
посматра другим очима. Притом, ширина њеног образовања не допушта употребу 
каледиоскопа у посматрањау свакодневног живота. Да би се доказала ова 
хипотеза, коришћена је методологија теоријске и културолошке анализе, како 
главног тако и ликова који су на директан или индиректан начин утицали на њен 
психо-физички развој – сазревање.  

Кључне речи: траума, меланхолија, брак, амбиција, Bildungsroman, 
детињство, Америка, патња. 
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РАЗВИЈАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ 
ПОСРЕДСТВОМ ТУМАЧЕЊА БАСНЕ У НАСТАВИ 

Апстракт: У контексту разредне наставе у педагошкој теорији и прак-
си развијени су бројни методички приступи у функцији унапређивања соци-
јалне интелигенције ученика, а посебно место припада стваралачком при-
ступу у тумачењу књижевних дела. С обзиром на дидактичке вредности ба-
сне као књижевног жанра у раду су анализиране и истражене могућности 
унапређивања социјалне интелигенције ученика посредством стваралачког 
методичког поступка у тумачењу басни. 

Циљ овог истраживања је да се установи да ли стваралачки поступак 
тумачења басни, у оквиру наставе српског језика, у млађим разредима 
основне школе, унапређује развој социјалне интелигенције ученика у зави-
сности од њиховог општег школског успеха. Истраживање је спроведено 
методом педагошког експеримента са паралелним групама на узорку (N = 
82) који је одабран из популације ученика четвртог разреда основних школа 
у Републици Србији. У експерименталној групи су реализована континуира-
на вежбања у анализирању басни. Резултати истраживања показују да ства-
ралачки приступ тумачењу басни у значајној мери унапређује социјалну ин-
телигенцију ученика млађег школског узраста, али да социјална интелиген-
ција ученика није детерминисана општим успехом ученика.  

Кључне речи: развој социјалне интелигенције, басна, ученици млађег 
школског узраста, школски успех. 

УВОД 

Васпитнообразовни рад школе представља основно питање целокупног 
развоја и напредовања ученика. Веома је важно користити ресурсе школе како 
би се континуирано радило на успостављању и одржавању позитивних соци-
јалних односа (Allodi, 2010, према: Dučić i Kaljača, 2015), као и развијању ху-
манистичких вредности и људских квалитета личности ученика (Стаматовић и 
Милошевић, 2017). Поштујући циљеве и задатке савремене школе који се од-
носе на образовање и васпитање личности детета у интелектуалном, социјал-
ном, емоционалном и моралном развоју, следи и ангажовање наставника да се 

                                                        
∗ mirjana.cutovic3@gmail.com 
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ученици што целовитије интегришу у друштвену средину. Социјална интели-
генција, односно схватање односа међу људима, као и добро сналажење у ме-
ђуљудским односима један је од значајних услова успешног интегрисања поје-
динца у данашњем друштву. Школа као једно од првих и најважнијих „места 
где се стварају, развијају и увежбавају међуљудски односи” (Buljubašić-
Kuzmanović, 2012: 46), може допринети и освешћивању основних заједничких 
вредности друштва, а као микросистем шире друштвене заједнице, са својим 
квалитетом школског живота ученика, школа представља важан елемент шко-
ловања сваког ученика. У циљу стварања позитивне друштвене средине у обра-
зовним установама, у стручној литератури се, у току претходних деценија, беле-
жи значајан пораст заинтересованости за унапређењем социјалне интелигенције 
ученика (Gol-Guven, 2017; Clayton et al., 2001, према: Vidaković i Davidović-
Rakić, 2014; Jennings & Greenberg, 2009; Jones & Bouffard, 2012).  

Настава књижевности заузима значајно место у наставној комуникацији 
и један је од релевантних чинилаца који обликују и усмеравају ученичку кому-
никацију са књижевним делом (Пурић, 2013). Успешност наставе књижевно-
сти огледа се у успостављању веза између књижевних текстова и интересова-
ња ученика (Kauffman, 2005, према: Пурић, 2013). Књижевни текстови подсти-
чу и негују ученичке способности, проширују домен учења (Havelka, 1978), 
утичу на развој позитивних особина личности и доприносе хуманизовању и со-
цијализацији ученика (Николић, 1992), пружају могућности за интегрални раз-
вој ученика кроз неговање комуникационих способности (Stojanović, 2014: 
429), и представљају дидактичко средство у функцији подстицања развоја со-
цијалне интелигенције ученика (Златковић, 2010).  

У оквиру теоријског приступа анализирана су појмовна одређења соци-
јалне интелигенције и сродних термина; као и значај стваралачког приступа 
тумачењу басни у развоју социјалне интелигенције ученика у светлу досада-
шњих теоријских и емпиријских сазнања. 

РАЗЛИЧИТИ ПРИСТУПИ У ДЕФИНИСАЊУ СОЦИЈАЛНЕ         
ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ УЧЕНИКА  

Не постоји једнозначно одређење социјалне интелигенције ученика иако 
су поједини приступи у дефинисању и разумевању социјалне интелигенције 
постали општеприхваћени код већине аутора. Торндајк (Тhorndike, 1920) соци-
јалну интелигенцију одређује као способност особе да изврши задатке који се 
тичу међуљудских односа, као и могућност да се мудро реагује у интерперсо-
налним односима. Слично Торндајку, и Вучић (Vučić, 1989) под социјалном 
интелигенцијом подразумева способност процењивања односа између људи, 
разумевање поступака људи, као и процењивање реаговања на поступке дру-
гих људи и преузимање иницијативе у социјалним односима. Већина истражи-
вача (Vučić, 1989; Goleman, 2007; Doğan & Eryılmaz, 2014; Zlatić i Bjekić, 2007; 
Trebješenin, 2004; Frankovský & Birknerová, 2011) социјалну интелигенцију 
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сматрају способношћу појединца да адекватно разуме и процени сопствено по-
нашање, као и понашање других људи. Социјална интелигенција игра значајну 
улогу у процесу социјализације, професионалном развоју појединца у савреме-
ном друштву. Ајзенк и Барет (Eysenck & Barrett, 1985) су социјалну интелиген-
цију посматрали са аспекта културе указујући на утицај социокултурних усло-
ва у тумачењу и разумевању способности људи и њиховом прилагођавању по-
требама друштва. Форд и Тисак (Ford & Tisak, 1983) су дефинисали социјалну 
интелигенцију као групу менталних способности повезаних с обрадом дру-
штвених информација за успешно решавање проблема. Они су указали да се 
социјална интелигенција развија у друштвеном окружењу. На тај начин соци-
јална интелигенција обухвата знања, вештине и способности појединца да раз-
уме и изгради ефективне социјалне интеракције са другим људима. Брислин и 
сарадници (Brislin et al., 2006) дефинисали су социјалну интелигенцију као по-
себну способност интеракције у групи, са познавањем и поштовањем одређе-
них социјалних правила друштвеног живота. Уобичајено, истраживачи соци-
јалну интелигенцију посматрају као способност за адекватно поступање у ме-
ђуљудским односима (Doğan, Eryılmaz, 2014; Frankovský & Birknerová, 2011; 
Weis & Süß, 2007) и одређују је као вишедимензионалну способност (Goleman, 
2007; Lee et al., 2000; Posavec, 2010; Wong et al., 1995). 

Различити приступи у дефинисању појма социјалне интелигенције у зна-
чајној мери одређују могућности истраживања поменутог феномена. Сагледа-
вајући социјалну интелигенцију ученика са дидактичкометодичког аспекта у 
контексту наставе српског језика, у раду се пошло од одређења социјалне ин-
телигенције као способности појединца да на основу друштвено и културно 
прихваћених ставова правилно процењује, поступа и предвиђа сопствена пона-
шања, као и да адекватно учествује у интерперсоналним односима. У истражи-
вачком делу рада социјална интелигенција је операционализована као ученич-
ко схватање социјалних односа, а обухвата разумевање међуљудских односа, 
као и ставове ученика о одређеним мотивима људског понашања. 

ПРЕГЛЕД ДОСАДАШЊИХ ИСТРАЖИВАЊА О СОЦИЈАЛНОЈ   
ИНТЕЛИГЕНЦИЈИ УЧЕНИКА  

Досадашња истраживања (Bodnar & Bodnar, 2018; Burger, 2010; Jose et al., 
2005; Petroska-Beška, 1990; Pinto et al., 2013, 2014, 2015; Vučić, 1970, 1981) показу-
ју да се способности деце у домену социјалне интелигенције могу развијати. 

Истраживањем које су спровели Боднар и Боднар (Bodnar & Bodnаr, 
2018) утврђено је да развијеност социјалне интелигенције представља услов за 
успех како у друштвеној адаптацији, тако и у интерперсоналној интеракцији. 
Пинто и сарадници (Pinto et al., 2014) су испитивали перцепције португалских 
ученика о сопственој социјалној интелигенцији с обзиром на узраст. Резултати 
истраживања указују на статистички значајне разлике између три разреда. Ис-
траживања која су вршена у вези са социјалним вештинама и адекватним и 
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оштроумним поступањем у међуљудским односима, показују да постоје значај-
не полне разлике у схватању социјалне интелигенције и да девојчице показују 
висок ниво социјалне интелигенције (Carvalho, 2011, према: Pinto et al., 2014). 
Пинто и сарадници (Pinto et al., 2015) у свом истраживању констатују да су со-
цијална интелигенција и социјална компетенција повезане, и да се могу укључи-
ти у различите елементе образовног контекста. Такви резултати указују на то да 
је социјална интелигенција повезана са начином размишљања, комуникацијом 
и позитивним међуљудским односима. Вучић је испитивала трансфер системат-
ског вежбања у анализирању максима, пословица и басни, које се тичу мотива 
људског понашања на развој способности социјалног сналажења (Vučić, 1970, 
1981). У њеним истраживањима потврђен je статистички значајан трансфер ве-
жбања у анализирању максима на решавање теста социјалне интелигенције. Ис-
траживањем које је спровела Петроска-Бешка (Petroska-Beška, 1990) није потврђе-
но да је социјална интелигенција посебна способност, независна од апстрактне. 

Аутори који су се бавили истраживањем утицаја васпитнообразовног ра-
да у раном детињству на дечји развој, утврдили су да је већина раних програма 
образовања имала знатне позитивне краткорочне ефекте на когнитивни развој 
деце (Burger, 2010). Вршена су и одређена истраживања о дечјем разумевању 
поуке у басни, као и схватању мотива понашања ликова у циљу развијања со-
цијалне интелигенције (Dorfman & Brewer, 1994; Hye-Jeong, 1999; Jose et al., 
2005; Lewis, 1993; Narvaez et al., 1999; Reinstein, 1983; Shannon et al., 1988). 
Жозе и сарадници сматрају да квалитет интерпретације басне значајно корели-
ра с прецизношћу издвајања њене поуке (Jose et al., 2005). Нарваез и сарадници 
су испитивали да ли постоје разлике у разумевању алегоријских текстова, као 
и објашњења мотива социјалног понашања у њима код ученика различитог уз-
раста (ученика трећег разреда, ученика петог разреда и студената). Истражива-
њем су утврдили да издвајање поуке, као и њено разумевање расте упоредо са 
узрастом (Narvaez et al., 1999). Шенон и сарадници у свом истраживању нису 
открили статистички значајне разлике у начину презентовања басни код уче-
ника другог, четвртог и шестог разреда основне школе (Shannon et al., 1988). Хју 
Јонг је сумирао емпиријске студије о дечјем разумевању басне и њених поука 
којима су се бавили Рајнштајн, Дорфман и Бривер (Hye-Jeong, 1999). Рајнштајн 
(Reinstein, 1983) је испитивао културни утицај у прихватању басни, док је у сту-
дији Дорфмана и Бривера утврђено да су поједина деца способна да разумеју 
мотиве понашања главних јунака на основу општеприхваћених ставова којима 
се регулишу међуљудски односи (Dorfman & Brewer, 1994). 

Претраживањем литературе није пронађен велики број емпиријских ис-
траживања социјалне интелигенције код нас и у свету вршених на језичком 
предлошку басне, а имајући у виду њену специфичну тематску структуру, сма-
тра се да басна може представљати добар материјал за развијање способности 
схватања социјалне интелигенције. 
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НАСТАВНО ТУМАЧЕЊЕ БАСНЕ ПРИМЕНОМ САВРЕМЕНИХ 

МЕТОДИЧКИХ ПОСТУПАКА 

Басна се сматра једном од најраспрострањенијих наративних форми и ја-
вља се у готово свим културама и историјским раздобљима. Приче које се на-
лазе у баснама представљају универзалне приче које носе лекције о моралним 
вредностима и имају „значајну улогу у формирању вредносног система прави-
ла прихватљивог понашања” (Цветановић, 2012: 252). Поштујући опште циље-
ве и задатке наставе српског језика и књижевности следи и обавеза наставника 
да познаје суштину и смисао басне као кратке епске форме, њену естетску и 
поучну вредност коју има и као такву да је на најбољи могући начин интерпре-
тира деци како би је деца доживела, разумела и усвојила. Специфичност басне 
као књижевне врсте, огледа се у њеној вишеслојности (Милинковић, 2012), тј. 
пренесенoм начину изражавања (Стакић, 2012), она захтева да читалац продре 
у њен најдубљи слој и досегне неку општеважећу истину. Актуелност и поуч-
ност басне постиже се усвајањем истине, која ненаметљиво заокупља мисли 
читаоца или слушаоца и својом кратком формом служи да поучи и опомене. Су-
штина тумачења басне са ученицима млађег школског узраста може се предста-
вити у неколико главних корака: а) усвајање басне (рецепција); б) праћење осо-
бина ликова; в) уочавање закључка басне у облику поуке; г) усмеравање ученич-
ке пажње на приписивање људских својстава другим живим бићима и стварима.  

Бројни су аутори који истичу да је наставно тумачење басне потребно 
заснивати на савременим методичким поступцима приликом тумачења и разу-
мевања басне. Један од таквих је и проблемски приступ који децу уводи у разу-
мевање дубљих алегоријских слојева басне, у циљу увиђања мотива понашања 
и поступака ликова, као и бољег разумевања социјалних односа у свакодневном 
животу (Vidović i Fajs, 2015; Jose et al., 2005; Lagumdžija, 1991; Maљковић, 2007; 
Мркаљ, 2011; Rosandić, 1988; Shannon et al., 1988; Цветановић, 2013; Чутовић, 
2016, 2017), јер деца немају способност да, бар у почетку изучавања и тумачења 
басне, схвате моралне слојеве који су уткани у пренесено значење басне.  

Управо из разлога што ученици могу из карактеристичних поступака ли-
кова басне и њене поуке схватити и усвојити одређене функционалне појмове, 
који се не обрађују посебно, већ се током тумачења указује на њихова приме-
њена значења, определили смо се и да вежбања за експерименталну групу са-
држе проблемска питања чија је сврха да се током тумачења басни направи 
трансфер на свакодневни живот детета. Нека од питања која су постављена 
ученицима током тумачења басни су: Зашто је важно помагати другима који су 
у невољи? Како вас је опоменула басна Чавке на бројчанику? Мислите ли да 
људи помажу једни другима само када могу да добију нешто заузврат? Сма-
трате ли да је главни лик у басни Дечак и змија исправно поступио када је по-
могао немоћној животињи (змији)? Ко је по вашем мишљењу у праву – цврчак 
или мрав? Колико је слога битан фактор у животу сваког човека? У којој басни 
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си научио да се радом често постиже више него природним способностима? 
Како је лисица поучена „магарећом будалаштином“ поделила улов? 

Уз адекватно учешће реципијента током анализе проблемских ситуација 
у басни, које, према речима Стојановић, „доприносe оштроумности и снала-
жљивости у проблемским ситуацијама“ (Стојановић, 2016: 103), као и анализи-
рањем поступака ликова, ученици се могу подстаћи да стечена знања приме-
њују и приликом тумачења других басни, али и да сами траже аналогне приме-
ре из сопственог искуства, јер „тражење сличних примера из искуства је у 
складу са теоријом идентичних компонената, али такође и са теоријом генера-
лизације” (Vučić, 1970: 88). 

Имајући у виду претходно изнете ставове да басна као књижевна врста 
са својим специфичностима поседује предности приликом разумевања соци-
јалних односа, одлучили смо се да истражимо њену улогу у подстицању разво-
ја социјалне интелигенције код ученика четвртог разреда основне школе.              
Обрадом предложених басни дефинисани су следећи циљеви: (1) утврдити да 
ли су ученици усвојили поуку и да ли су оспособљени да примене конкретну 
поуку у свакодневном животу и понашању; (2) утврдити колико су оспособље-
ни да издвоје позитивне ликове и укажу на мане негативних; (3) утврдити ко-
лико понашање ликова из басне утиче на формирање њихове личности. 

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА   

Циљ истраживања је да се утврди да ли је могуће утицати на развој со-
цијалне интелигенције ученика млађег школског узраста (ученици четвртог 
разреда), применом стваралачког методичког приступа који је заснован на про-
блемском анализирању басни.  

Полазећи од циља истраживања, постављени су следећи истраживачки 
задаци: (1) утврдити да ли је могуће применом стваралачког методичког по-
ступка тумачења басни унапредити развој социјалне интелигенције код учени-
ка код којих је примењен експериментални програм и да ли су те промене спо-
собности статистички значајне у поређењу са контролном групом; (2) утврдити 
да ли школски успех утиче на развој социјалне интелигенције ученика.  

Социјална интелигенција ученика, као зависна варијабла, операционали-
зована је као ученичко схватање социјалних односа, а обухвата разумевање ме-
ђуљудских односа, као и ставове ученика о одређеним мотивима људског по-
нашања. Независна варијабла је начин реализације наставе коришћењем про-
блемског стваралачког поступка у континуираним вежбама. Школски успех 
ученика чини контролну варијаблу. У раду смо пошли од хипотезе да постоји 
утицај стваралачког методичког поступка у тумачењу басни на развој социјал-
не интелигенције код ученика млађег школског узраста. 



Чутовић, М.: Развијање социјалне интелигенције посредством тумачења... 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 21 • БР. 20 • ДЕЦЕМБАР 2018 • 145–162 

 

151 

За испитивање социјалне интелигенције ученика коришћена је модифи-
кована и прилагођена верзија постојећих тестова за испитивање социјалне ин-
телигенције, који су се односили на мотиве људског понашања (Vučić, 1970). 
У питању је тест двочланог избора и обухватa 40 тврдњи о односима и мотиви-
ма понашања код људи (нпр. способности препознавања и разумевања осећа-
ња других људи, схватање социјалних вештина и развијеност друштвене све-
сти о другима). Од ученика се тражило да процене исправност тврдњи. Истра-
живање је реализовано у току школске 2013/2014. године кроз неколико етапа. 
Примена експерименталног програма састојала се у континуираном вежбању 
на коме је био заступљен проблемски приступ при анализи басни. У контрол-
ним одељењима басне су обрађене на уобичајен начин, без примене стваралач-
ког проблемског поступка. 

Цео експериментални програм трајао је током једног полугодишта, са 
једним сусретом недељно, на коме је вршено анализирање басни. Експери-
ментални рад је реализован у оквиру редовних ваннаставних активности на 
часовима одељењске заједнице. Након реализације експерименталног про-
грама, обе групе су радиле исти тест способности схватања социјалних одно-
са и мотива људског понашања, као на почетку експеримента, под истим 
условима. Циљ је био да се утврде ефекти примењеног поступка рада на со-
цијалну интелигенцију. 

Узорак истраживања. Узорком су обухваћени ученици четвртог разре-
да (N = 82), основних школа из града Чачка. Експерименталну групу (N = 45) 
чинили су ученици два одељења четвртог разреда из две основне школе у Чач-
ку, а контролну групу (N = 37) ученици два одељења четвртог разреда из једне 
основне школе, такође у Чачку. Школска одељења су остала у саставу у ка-
квом су била, а примењена је анализа коваријансе која врши статистичко ујед-
начавање група. У погледу школског успеха 69,51% испитаника има одличан 
успех, 23,17% врло добар и 7,32% ученика добар успех. Поред узорка ученика, 
узорак наставних садржаја обухвата осам басни (ауторских и народних). У Та-
бели 1 дата је структура узорка наставних садржаја. 

Табела 1. Узорак наставних садржаја – басне 
 

Ред. бр. Аутор басне Назив басне 
1. Езоп Корњача и орао 
2. Доситеј Обрадовић Лав, магарац и лисица 
3. Готхолд Ефраим Лесинг Дечак и змија 
4. Иван Крилов Лабуд, рак и штука 
5. Езоп Корњача и зец 
6. Народна басна  Лисица и гавран 
7. Езоп Цврчак и мрави 
8. Џемс Тербер Чавке на бројчанику 

 
За обраду података коришћен је статистички програмски пакет и по-

ступци (АNОVА) и (АNCОVА).  
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РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

На иницијалном тестирању на Тесту препознавања људског понашања и 
експериментална и контролна група су постигле приближно исте резултате. 
Подаци показују (в. Табела 2) да је просечна вредност резултата експеримен-
талне групе М = 18,58 (SD = 4,408), док је просечна вредност резултата кон-
тролне групе М = 19,6 (SD = 3,540). Израчуната варијанса (F = 1,218; p = 0,273) 
указује на то да су групе на иницијалном тестирању приближно уједначене и 
да не постоји статистички значајна разлика у схватању социјалних односа.  

Табела 2. Дескриптивни показатељи успешности експерименталне и                    
контролне групе на иницијалном и финалном тестирању 

Тест Група N Mean SD Std. Error Min Max 
Иници- 
јални  
тест 

Експериментална 45 18,58 4,408 0,657 5 27 
Контролна 37 19,57 3,540 0,582 13 27 

Укупно 82 19,02 4,046 0,447 5 27 

Финални 
тест 

Експериментална 45 22,87 3,690 0,550 15 31 
Контролна 37 19,46 3,610 0,594 9 27 

Укупно 82 21,33 4,012 0,443 9 31 
       

У Табели 2 приметно је да је на финалном тестирању експериментална 
група показала боље просечне резултате М = 22,87 (SD = 3,690), а просечни ре-
зултати контролне групе на финалном тестирању су чак нешто слабији него на 
иницијалном М = 19,46 (SD = 3,610). Значи, можемо закључити да су ученици 
експерименталне групе под утицајем експерименталног програма напредовали 
у односу на ученике контролне групе. Израчуната варијанса на финалном те-
сту и резултати приказани у Табели 3 (F = 17,651; p < 0,000) показују да постоје 
статистички значајне разлике у способности схватања социјалних односа између 
експерименталне и контролне групе на завршном тестирању, што потврђује на-
шу претпоставку о утицају примењеног методичког поступка тумачења басни.  

Табела 3. Анализа варијансе 

Тест Извор 
варијације 

Сума 
квадрата df 

Средња 
вредност 
квадрата 

F P 

Иницијални 
тест 

Између               
група 19,89 1 19,892 1,218 0,273 

Унутар               
група 1306,059 80 16,326   

Укупно 1325,951 81    

Финални    
тест 

Између             
група 25,721 1 235,721 17,651* 0,000 

Унутар             
група 1068,39 80 13,355   

Укупно 1304,110 81    
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Како бисмо потврдили да је резултат последица деловања експеримен-
талног програма, а не разлика између експерименталне и контролне групе, из-
рачунали смо коваријансу између група (АNCOVA). Резултати приказани у 
Табели 4 (F(23,67) = 278,361; p = 0,000) показују и потврђују значајност у раз-
воју социјалне интелигенције између група која је настала под утицајем тума-
чења басне применом стваралачког методичког поступка. Потврду јачине ути-
цаја експерименталног програма даје нам и добијени парцијални ета-квадрат 
(0,231) који указује на велики утицај стваралачког методичког поступка (Co-
hen, 1988, према: Palant, 2011). 

Табела 4. Анализа коваријансе 
 

Зависна варијабла: финални тест 

Извор 
варијације 

Тип III Сумa       
квадрата df 

Средња 
вредност 
квадрата 

F p Парцијални 
ета квадрат 

Кориговани 
модел 375,204a 2 187,602 15,955 0,000 0,288 

Константни 
члан 766,446 1 766,446 65,183 0,000 0,452 

Иницијални 
тест 139,483 1 139,483 11,863 0,001 0,131 

Група 278,361 1 278,361 23,674 0,000 0,231 
Грешка 928,906 79 11,758    
Укупно 38609,000 82     

Корекција сума 1304,110 81     
a. R Squared = 0,288 (Adjusted R Squared = 0,270) 

 
 Резултати који су добијени и њихова анализа упућују на закључак да је 

применом проблемског поступка у тумачењу басни дошло до развијања спо-
собности схватања социјалних односа и мотива људског понашања, односно 
социјалне интeлигенције ученика. Сличне резултате утврдила је Вучић (Vučić, 
1970, 1981), показавши да вежбање у анализирању басни и максима највише 
побољшава способност субјеката да процењују понашање људи и мотиве тог 
понашања.  

У нашем истраживању смо желели да утврдимо да ли постоје разлике у 
социјалној интелигенцији у зависности од школског успеха ученика.  
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Табела 5. Дескриптивни показатељи успешности испитаника различитог 
школског успеха и групе 

 
Школски успех Група N Mean SD 

Одличан                  
успех 

Експериментална 34 22,88 3,608 
Контролна 23 19,83 3,186 

Укупно 57 21,65 4,734 

Врло добар 
успех 

Експериментална 9 23,33 4,359 
Контролна 10 18,90 4,954 

Укупно 19 21,00 5,088 

Добар                    
успех 

Експериментална 2 20,50 2,121 
Контролна 4 18,75 2,363 

Укупно 6 19,33 2,251 

Укупно 
Експериментална 45 22,87 3,690 

Контролна 37 19,46 3,610 
Укупно 82 21,33 4,012 

 
Резултати у Табели 5 представљају просечне резултате експерименталне 

и контролне групе категорисаних према школском успеху. Просечна вредност 
резултата које су постигли ученици и контролне и експерименталне групе са 
одличним успехом је М = 21,65 (SD = 4,734), просечна вредност резултата обе гру-
пе ученика са врло добрим успехом је М = 21,00 (SD = 5,088), а просечна вредност 
резултата обе групе ученика са добрим успехом је М = 19,33 (SD = 2,251). 

Израчуната варијанса (F = 0,720; p = 0,573) указује на то да су резултати 
одличних, врло добрих, као и добрих ученика на иницијалном тестирању при-
ближно уједначени и да не постоји статистички значајна разлика у социјалној 
интелигенцији код ученика различитог школског успеха у млађим разредима 
основне школе (Табела 6). 

Табела 6. Анализа варијансе 
  

Тест 
варијације Извор Сума 

квадрата df 
Средња 

вредност 
квадрата 

F р 

Иницијални 
тест 

Између 
група 32,191 1 32,191 0,720 0,573 

Унутар 
група 1293,760 80 16,172   

Укупно 1325,951 81    

Финални 
тест 

Између 
група 8,748 1 8,748 0,181 0,835 

Унутар 
група 12,362 80 16,192   

Укупно 1304,110 81    
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Увидом у Табелу 5 примећујемо да је на финалном тестирању експери-
ментална група показала боље просечне резултате М = 22,87 (SD = 3,690), а 
просечни резултати контролне групе на финалном тестирању су чак нешто 
слабији него на иницијалном М = 19,46 (SD = 3,610). Варијанса на финалном 
тесту (F = 0,181; p = 0,835) показује да не постоје статистички значајне разлике 
у социјалној интелигенцији између ученика различитог школског успеха. По 
реализацији експерименталног програма можемо закључити да је експеримен-
тални програм деловао подједнако на све ученике и да социјална интелигенци-
ја није детерминисана школским успехом, а то показују и завршни резултати 
ученика (Ео = 22,88; Евд = 23,33; Ед = 20,60). 

Табела 7. Анализа коваријансе  
 

Зависна варијабла: финални тест 

Извор                  
варијације 

Тип III 
Сума 

квадрата 
df 

Средња 
вредност         
квадрата 

F p Парцијални 
ета квадрат 

Кориговани 
модел 383,686а 4 95,921 8,025 0,000 0,294 

Константни 
члан 748,063 1 748,063 62,581 0,000 0,448 

Иницијални 
тест 125,373 1 125,718 10,517 0,002 0,120 

Група 243,373 1 243,373 20,360 0,000 0,209 
Успех 0,547 1 0,547 0,046 0,831 0,001 

Група* успех 8,352 1 8,352 0,699 0,406 0,009 
Грешка 920,424 77 11,954    
Укупно 38609,000 82     

Корекција сума 1304,110 81     
a. R Squared = 0,294 (Adjusted R Squared = 0,258) 

 
Двофакторском анализом у комбинацији групе и школског успеха изра-

чунали смо коваријансу (АNCOVA). Израчуната коваријанса и резултати пред-
стављени у Табели 7 (F(0,699) = 8,352; p = 0,406) показују и потврђују да не по-
стоји статистичка значајност у развоју социјалне интелигенције, као и способно-
сти схватања социјалних односа и мотива понашања између ученика са различи-
тим школским успехом, што је у корелацији са истраживањем (Pinto et al., 2015), 
које показује да су ученици сва три разреда имали приближне резултате у иденти-
фикацији и решавању социјалних проблема, без обзира на школски успех. 

Радећи са експерименталном групом нисмо приметили значајну разлику 
између дечака и девојчица у развоју социјалне интелигенције иако су нека ис-
траживања показала да постоје значајне полне разлике у схватању, социјалне 
интелигенције (Carvalho, 2011, према: Pinto et al., 2013, 2014). Међутим, девој-
чице су се више истицале у давању одговора у односу на дечаке. Такође, ни-



Чутовић, М.: Развијање социјалне интелигенције посредством тумачења... 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 21 • БР. 20 • ДЕЦЕМБАР 2018 • 145–162 

 

156 

смо приметили повезаност школског успеха са социјалном интелигенцијом. 
Веома битна ствар која се може из приказаног истраживања закључити је та да 
су ученици који су били сигурнији у својим одговорима били у стању да брже 
операционализују предвиђене задатке према следећим компонентама: а) про-
цес решавања проблема; б) знање; в) став.  

Резултати истраживања указују на закључак да је експериментални про-
грам произвео ефекте који су повољно деловали на развој социјалне интели-
генције ученика експерименталне групе и потврдили могућност утицања на 
развој социјалне интелигенције ученика. Овим су потврђени позитивни ефекти 
експерименталног вежбања на развој социјалне интелигенције. Применом екс-
перименталног програма, који је заснован на проблемском стваралачком по-
ступку у тумачењу басни, развија се статистички значајно, социјална интели-
генција ученика у односу на контролну групу код које није примењен експери-
ментални програм. Овом приликом је занемарена варијабла утицај школског 
успеха на развој социјалне интелигенције. Ови налази су у складу са истражи-
вањима Вучић (Vučić, 1970, 1981), која је експериментално утврдила да је мо-
гуће, помоћу систематског вежбања ученика у анализирању басни, народних 
пословица и максима познатих мислилаца, утицати на развој социјалне инте-
лигенције ученика. Поред значајних сазнања, морамо истаћи и да се слабост 
нашег истраживања односи на његову ограниченост малим узорком ученика 
четвртог разреда, те сматрамо да је будућим истраживањима потребно: (1) об-
ухватити већи узорак из популације ученика четвртог разреда основне школе; 
(2) проширити истраживање на ученике старијих разреда. 
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ЗАКЉУЧАК 

Образовне установе имају ту обавезу да ученицима пруже прилику за 
развој социјалне интелигенције, која је, поред општих интелектуалних способ-
ности, веома значајна за хармоничне односе с другима.  

У раду је посебно разматран допринос басни на развој социјалне интели-
генције ученика млађег школског узраста, применом експерименталног про-
грама који је заснован на континуираном вежбању уз примену стваралачког 
методичког поступка у анализирању басни. Њена јединственост је представље-
на у неколико битних одлика: (1) басна утиче на формирање естетских, етич-
ких и моралних вредности ученика; (2) помаже ученицима да лакше уоче и 
схвате алегоријски слој басне и тако досегну неку општеважећу истину; (3) до-
принеси развијању схватања социјалних односа и мотива људског понашања. 
Улога наставника је да помогне ученицима да понашање одређених животиња у 
басни разумеју као понашање људи, да усмери њихову пажњу на пренесено, але-
горијско значење, јер из поступака ликова и поуке коју басна шаље ученици могу 
да схвате и усвоје одређене функционалне појмове, који се не обрађују посебно, 
већ се током тумачења указује на њихова примењена значења.  

Добијени резултати и закључци овог истраживања указују на то да ба-
сне, као вредна књижевна дела, уз адекватно одабран и примењен методички 
поступак, могу представљати добар материјал за подстицање социјалне инте-
лигенције ученика. Резултати истраживања сугеришу на већу примену ствара-
лачког методичког приступа при тумачењу басни у оквиру наставе српског је-
зика у млађим разредима основне школе. Овакви налази би требало да под-
стакну све оне који су непосредно укључени у наставни процес, а посебно на-
ставнике који изводе наставу у млађим разредима основне школе да басни, као 
специфичном књижевном жанру, посвете више пажње, јер она има значајну 
улогу у формирању вредносног система, правила понашања, социјалних спо-
собности и изграђивању личности ученика. Пожељно је да наставници: (1) па-
жљиво бирају књижевне садржаје или предлошке који нуде могућности разли-
читих активности и веће интеракције ученика у различитим друштвеним ситу-
ацијама како би што боље сагледали које су то пожељне људске особине, а ко-
је треба избегавати; (2) одаберу најоптималнији начин интерпретације дела, 
како би организацијом дискусије, разговором о ликовима и проблематици у де-
лу што више подстакли и развијали социјалну интелигенцију ученика, која 
отвара пут ка друштвеним активностима, доприносећи на тај начин позитив-
ним вредностима ученика.  

Релевантност и могућност проучавања развоја социјалне интелигенције 
у млађим разредима основношколског узраста одређена је недовољним познава-
њем овог проблема у литератури, а сматрамо и да је басна недовољно истражена 
са аспекта испитиване теме, што имплицира потребу и будућих истраживања. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПОСРЕДСТВОМ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ БАСНИ В ОБУЧЕНИИ 

Аннотация 

В контексте преподавания в классах в педагогической теории и практике 
были разработаны многочисленные методологические подходы в целях 
улучшения социального интеллекта учеников, но особое место принадлежит 
творческому подходу в интерпретации литературных произведений. Учитывая 
дидактические ценности басни как литературного жанра, были проанализированы и 
исследованы возможности повышения социального интеллекта учеников 
посредством творческой методической процедуры в интерпретации басни. 

Цель этого исследования состоит в том, чтобы определить, способствует ли 
творческий процесс интерпретации басен в рамках преподавания сербского языка 
в младших классах начальной школыповышению развития социального 
интеллекта учеников в зависимости от их общего успеха в школе. Исследование 
проводилось методом педагогического эксперимента с параллельными группами 
по выборке (N = 82), которая была выбрана из числа учащихся четвертого класса 
начальных школ Республики Сербии. В экспериментальной группе проводились 
непрерывные упражнения по анализу басен. Результаты исследования 
показывают, что творческий подход к интерпретации басен значительно повышает 
социальный интеллект учеников младшего школьного возраста, но социальный 
интеллект учеников не определяется общим успехом учащихся. 

Ключевые слова: развитие социального интеллекта, басни, ученики 
младшего школьного возраста, школьные успехи. 
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ВЕЖБАЊЕ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ФУНКЦИЈИ 
УНАПРЕЂИВАЊА УСМЕНОГ И ПИСАНОГ ИЗРАЖАВАЊА 

УЧЕНИКА МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА∗∗ 

Апстракт: Савремено друштво, између осталог, карактерише својевр-
сна криза у култури, која се транспонује и на културу говора и културу пи-
саног изражавања. Иако је учешће васпитнообразовних институција у реша-
вању овог проблема неопходно, и сама настава српског језика у основној шко-
ли суочава се са бројним изазовима развијања културе изражавања ученика. 

Аутор у раду испитује значај вежбања у настави српског језика у 
функцији развијања језичке културе ученика млађег школског узраста. За-
даци истраживања односили су се на искуства учитеља (N = 273) у вези са 
врстама вежбања у настави културе језичког изражавања, у циљу унапре-
ђивања (а) усменог и (б) писаног изражавања. Резултати истраживања по-
казују да се ортоепска вежбања примењују у највећој мери у функцији 
унапређивања усменог изражавања, при чему у првом и другом разреду 
доминирају артикулацијска, а у трећем и четвртом акценатска вежбања. 
Најчешћи облик вежбања писаног изражавања у првом и другом разреду  
јесте диктат, док су у трећем и четвртом разреду најзаступљенији писани 
састави. Померањем тежишта наставних задатака ка развијању језичких 
и стилских вредности изражавања, ученици би се у већој мери подстица-
ли да примењују стечено знање у сопственој језичкој пракси, у усменом 
и писаном изражавању, и на тај начин би се свеобухватније ангажовали 
и њихови стваралачки потенцијали, у функцији унапређивања језичке 
писмености.   

Кључне речи: вежбање, усмено изражавање, писано изражавање,  
настава српског језика у млађим разредима основне школе, учитељ. 

  

                                                        
∗ daliborka.puric@gmail.com 
∗∗ Рад је настао у оквиру пројекта „Настава и учење – проблеми, циљеви и перспективе” (бр. 

179026), који подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије. 
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Језичка култура, умешност правилног и лепог језичког изражавања, пред-
ставља једну од социјалних компетенција појединца, које му омогућавају да од-
говори захтевима и потребама савременог друштва. Имајући у виду да је култу-
ра језичког изражавања цивилизацијска тековина и део културе живљења и кул-
туре мишљења (Јањић, 2008: 10), спонтана примена законитости усменог и писа-
ног изражавања требало би да буде присутна у свим аспектима свакодневног 
живота. Међутим, истраживачки налази сведоче о својеврсној кризи у култури 
уопште, која се транспонујеи на културу језичког изражавања, а која је узрокова-
на бројним социолингвистичким чиниоцима (Јањић, 2008: 10). Непознавање је-
зичке норме у новије време се релативизује и карактерише као немар, пре свега 
под утицајем медијског потенцирања рђавог говора и глорификовања непошто-
вања језичке норме, које представља врсту друштвене забаве (Златић и Ђорђе-
вић, 2014: 87). Непознавање правописа више се не сматра категоријом која дис-
кредитује (Златић и Ђорђевић, 2014: 87). Осим тога, широко распрострањена 
примена електронских медија доприноси и масовној и некритичкој употреби 
страних, нарочито енглеских речи и израза (Пурић и Бојовић, 2016: 163), а резул-
тира и разним неправилностима у писаној комуникацији, које се транспонују и у 
свакодневни говор, негативно утичући на употребу језичког стандарда (Ковачевић 
Микић, 2012: 59–60). У ширем контексту, на језичку културу, у значајној мери и на 
специфичан начин, одразиле су се и друштвене промене на Балкану почев од друге 
половине 20. века, које су резултирале миграционим кретањима, како из сеоских у 
градска подручја, које трају од завршетка Другог светског рата до данас, тако и из 
ратом захваћених подручја бивше СФРЈ, од деведесетих година прошлог века. 

Криза културе говора и културе писаног изражавања транспонује се у вас-
питнобразовни систем, захватајући све сегменте образовања, од основне школе 
до универзитета. Према резултатима истраживања, настава говорне културе у 
основној школи је застарела, неорганизована и неефикасна, а говорна култура 
ученика није на одговарајућем нивоу (Јањић, 2008: 215), говор је осиромашен, 
засићен жаргонизмима и туђицама. Интересовање за читање је све слабије, уче-
нички писмени задаци су све краћи и све неписменији (Ђорђевић, 2013). Испи-
тивање познавања примене правописне норме у наставној пракси ученика 
основне и средње школе и студената показује да се правописно знање завршава 
са основном школом, а разлика у познавању правописне норме није велика из-
међу ученика основне и средње школе (Брборић, 2004). Међутим, и поред нега-
тивних утицаја глобалних трендова, школа и даље има кључну улогу у заснива-
њу, изграђивању и унапређивању језичке културе ученика, те би у том смислу 
требало размотрити могућности превазилажења проблема у овој области, почев 
од преиспитивања модела организације наставе, па до интегративног деловања 
образовне, културне и јавне сфере, што је у домену образовних политика. У том 
циљу, у овом раду се разматрају искуства учитеља у примени различитих врста 
вежбања у настави српског језика, у функцији унапређивања квалитета усменог 
и писаног изражавања ученика млађег школског узраста.  
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ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУП ПРОБЛЕМУ 

Језичка култура, као и култура уопште, није наслеђена, већ променљива 
и динамична категорија, која се усваја од раног детињства, и учењем и усавр-
шавањем развија до зрелог доба (Ђукић, 2016: 139). Сматра се делом опште 
културе и помаже појединцу да лакше опстане и делује у друштвеној заједни-
ци (Ашић, 2014: 102). У процесу развијања и унапређивања културе изражава-
ња незаобилазна је улога  школе, односно наставе матерњег језика, чији је при-
марни задатак да развија и богати изражајне могућности ученика које ће га 
афирмисати као социјално биће, способно да изрази своја знања и вредности. 
Језичка писменост, поред математичке, научне, уметничке, културне, здрав-
ствене, еколошке и информатичке у националној легислативи одређује се као 
неопходна за живот и представља један од циљева целокупног васпитања и 
образовања (Закон о основама система образовања и васпитања, 2017). 
Остваривање задатака наставе матерњег језика може допринети подстицању 
развоја језичких компетенција и у ширем контексту. Европски референтни 
оквир дефинише кључне компетенције неопходне за функционисање у савре-
меном друштву и за целоживотно учење (Key Competences for Lifelong Lear-
ning: European Reference Framework, 2006), међу којима су и комуникативне 
компетенције, културна свест и свест о изражавању, социјалне и међуљудске 
компетенције, које су у домену наставних задатака усавршавања језичко-изра-
жајних средстава и успостављања квалитетне и сврсисходне комуникације у 
различитим околностима. Имајући у виду ширину научно-естетског подручја 
културе изражавања, у процес култивисања језика на микро и макро плану, по-
ред наставе неопходно је укључивање и културних и јавних институција, наро-
чито у време све присутније кризе у различитим аспектима културе. 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним закони-
тостима српског књижевног језика ради правилног усменог и писаног изража-
вања (Програм наставе и учења за први разред основног образовања и васпи-
тања, 2017; Правилник о наставном програму за трећи разред основног обра-
зовања и васпитања, 2005). Према овим програмским документима, развијање 
способности ученика за правилно, тачно, економично и уверљиво усмено и пи-
сано изражавање основни је задатак предметног подручја култура изражавања, 
то јест језичка култура, а наставни рад у овом домену остварује се посред-
ством садржаја и из других предметних подручја наставе српског језика – књи-
жевности и језика. Култура изражавања као „виши ниво владања говором 
(усменим и писаним)” (Цветановић, 2009: 123), односи се на развијање кому-
никативних способности ученика – усавршавање говорења, слушања, читања и 
писања. У ширем смислу, језичка комуникација, која је истовремено и садржај 
и средство и циљ наставе матерњег језика, представља срж процеса на релаци-
ји настава – учење у оквиру свих наставних предмета, утиче на когнитивне и 
емоционалне процесе и способности ученика, а посредно и на успешност у 
учењу и настави. Поред тога, садржаји наставе матерњег језика утичу на фор-
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мирање и развој личности ученика, „успешно владање матерњим језиком омо-
гућава афирмацију ученичког субјективитета, потврду аутономије његовог би-
ћа али и интеракцију, односно сарадњу са другима” (Стевановић и Димитрије-
вић, 2013: 383). У том смислу, култура изражавања у настави требало би да по-
стигне функционалност са аспекта целокупности комуникацијске језичке прак-
се, јер су способности језичког изражавања и сналажења у свим језичким де-
латностима (слушању, говорењу, читању, писању) важне за живот појединца 
без обзира на то чиме се бави (Visinko, 2010: 14).  

Примена језичких знања у различитим облицима језичке делатности, 
развијање вештине и способности изражавања у што већем броју тих облика 
остварује се језичким вежбама – систематским и континуираним радом на уве-
жбавању усменог и писаног  изражавања. Циљ језичких вежбања јесте усваја-
ње знања, развој језичких способности и вештина и унапређивање комуника-
ционе компетенције – способности комуникације која обухвата теоријска зна-
ња о језику и практична језичка остварења. Учење и поучавање језика које би 
се темељило само на теоријском знању, без стварне функционалне примене 
посредством вежбања, неће резултирати успешнијом комуникацијом, богати-
јим речником и изражавањем без страха од погрешке (Pavličević-Franić, 2005: 
113). Поред развијања комуникационих, интелектуалних и социјалних компе-
тенција, језичка вежбања требало би да допринесу и оснаживању ученичког 
самопоуздања и јачању уверења у успешност за усмено и писано изражавање 
(Gottesman & Mauro, 2006: 114).  

Врсте и облике вежбања у настави говорне културе и писмености мето-
дичари углавном сврставају у четири врло разграната и саодносна подручја: је-
зичке, правописне, стилске вежбе и писани састави (Николић, 1992: 524–529; 
Илић, 1998: 540). П. Илић (1998: 540) језичке, правописне и стилске вежбе 
сматра припремним, нижим облицима усменог и писаног изражавања посред-
ством којих се ученици оспособљавају за више и сложеније облике изражава-
ња, за писане саставе. Језичке вежбе, на којима се темеље настава писмености 
и настава граматике, односе се на практично усвајање и богаћење језика као 
знаковног система којим се остварује усмено и писано изражавање. Правопи-
сне вежбе намењене су усвајању правописне норме и такође припадају и на-
стави граматике и настави писмености. На стилским вежбама заснива се обу-
ка у примењивању изражајне моћи језика, која подразумева савладавање упо-
требних функција језика и развијање способности успешног коришћења њего-
вих изражајних могућности. Циљ писаних састави и одговарајућих облика 
усменог казивања јесте оспособљавање ученика да самостално креирају цело-
вите текстове (Николић, 1992: 524). Облици и врсте вежбања у оквиру сваког 
од четири наведена подручја су бројни и разноврсни, велики број њих може се 
остварити и у усменом и у писаном облику, што указује на комплексност обу-
ке у настави писмености и усменог изражавања. 

Да би се ученик систематски и ефикасно оспособљавао за садржајно и 
функционално језичко споразумевање у усменом и писаном облику, језичка 
вежбања морају бити добро осмишљена, усклађена са програмским захтевима, 
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примерена узрасту ученика, његовим развојним језичким потребама, односно 
усмерена на оне аспекте изражавања којима је потребно побољшање (Howe, 
2002: 54). Квалитет и ефикасност наставног поучавања и учења језика отвара 
питање улоге учитеља, од кога се тражи стваралачки приступ садржајима је-
зичког изражавања у настави, стално занимање за проучавање и унапређивање 
језичког израза ученика, изналажење различитих начина мотивисања ученика 
за увежбавање језичког израза (Пурић и Бојовић, 2016: 164). Поред тога, ква-
литет учитељевих језичких активности један је од важнијих аспеката делотвор-
ног поучавања (Kyriacou, 2001: 59), јер он има важну улогу и као говорни узор 
најмлађима, те је развој њихових језичких компетенција условљен нивоом 
лингвистичких и комуникативних компетенција учитеља. 

Полазећи од значаја културе изражавања као предметног подручја на-
ставе српског језика, али и као незаобилазног елемента осталих наставних 
предмета у процесу развијања и унапређивања усменог и писаног изражавања, 
нарочито у време својеврсне кризе у култури која се транспонује и на језичку 
културу, на основу искустава учитеља, покушаћемо да сагледамо значај поје-
диних врста вежбања у функцији развијања језичког изражавања ученика. 

МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА 

У циљу испитивања значаја вежбања у настави српског језика у функци-
ји развијања културе изражавања ученика млађег школског узраста, истражи-
вачки задаци односили су се на испитивање искуства учитеља у вези са врста-
ма вежбања која се реализују у настави српског језика, у циљу унапређивања 
(а) усменог и (б) писаног изражавања ученика. 

Подаци за истраживање добијени су анкетирањем учитеља које је реа-
лизовано у априлу и мају 2018. године. Анкетним упитником затвореног типа 
испитивана су искуства учитеља у примени различитих врста вежби у раду са 
ученицима првог и другог и ученицима трећег и четвртог разреда основне 
школе у циљу унапређивања усменог и писаног изражавања. 

Узорак од 273 учитеља из 25 основних школа из 7 управних округа ода-
бран је из популације запослених у основним школама у Републици Србији то-
ком школске 2017/2018. године. Као независне варијабле операционализовани 
су: стручна спрема учитеља (виша, висока) и радно искуство у настави (до 10 
година, од 10 до 20 година, од 21 до 30 година, више од 30 година). 

Добијени подаци обрађени су у статистичком софтверском пакету IBM 
SPSS Statistics 20. Од мера дескриптивне статистике коришћене су фреквенци-
је, аритметичка средина и стандардна девијација. Од анализа које омогућују 
статистичко закључивање коришћен је F тест. 
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА 

Примена вежбања у циљу унапређивања усменог изражавања 

Систематско и поступно оспособљавање ученика за самостално изража-
вање у свим облицима усменог казивања посредством вежбања у настави јесте 
незаобилазан елеменат утемељења културе изражавања, иако култура говора 
као интегрални део комуникације у социокултурном контексту уопште прева-
зилази границе наставе. У том смислу, граматичка правилност, јасност казива-
ња, језгровитост, мисаона тачност и сврсисходност као основна својства кул-
тивисаног говора (Шипка, 2011: 94) представљају општи, али не и крајњи циљ 
наставе говорне културе. Ученички језик, па самим тим и усмени исказ „се мо-
ра култивисати у свим околностима у којима се језик остварује и за све окол-
ности у којима ће ученик комуницирати” (Миновић, 1978: 5).  

Први истраживачки задатак односио се на испитивање искуства учите-
љау вези са врстама вежбања усменог изражавања која се реализују у настави 
српског језика, како би се сагледао значај појединих врста вежбања у функцији 
развијања говорне културе ученика. Класификујући вежбе културе изражава-
ња, већина аутора писано и усмено изражавање посматрају целовито (Нико-
лић, 1992; Вучковић, 1993; Илић 1998; Милатовић, 2013), док М. Јањић (2008: 
52) говорне вежбе условно дели на: ортоепске (артикулацијске, акценатске, 
интонацијске); стилско-композицијске (приповедање, описивање, упућивање, 
објашњавање, расправа) и интерпретативне (интерпретативно читање, кази-
вање и рецитовање, говор на сцени). Имајући у виду наведену класификацију, 
а уважавајући програмске захтеве у вези са наставом језичке културе у млађим 
разредима основне школе, од учитеља је тражено да рангирају понуђене обли-
ке усменог изражавања према томе у којој мери их примењују у настави у пр-
вом и другом и у настави у трећем и четвртом разреду.  

Добијени резултати показују да се у настави српског језика у првом и 
другом разреду најчешће примењују артикулацијска вежбања (ранг I) и усме-
но казивање – препричавање (ранг II), у мањој мери су присутни изражајно чи-
тање (ранг III) и усмено казивање – причање и описивање (ранг IV), док су ка-
зивање напамет научених садржаја (ранг V) и акценатска вежбања (ранг VI) 
најмање заступљени (Табела 1). Вежбања правилне артикулације и репродуко-
вања садржаја остварују се симултано у настави почетног читања и писања и 
настави културе изражавања, чиме се може објаснити њихова доминација у пр-
вом и другом разреду. Са друге стране, с обзиром на то да је слободни разго-
вор значајан елеменат припреме за читање и писање у првом разреду, те да се 
у другом разреду уводи креирање заједничког и индивидуалног плана причања 
и описивања, изненађује податак према коме ова врста усменог казивања зау-
зима тек четврто место према заступљености на основу искуства из непосред-
не праксе. Да би се ученик оспособио да „што самосвојније језички уобличи 
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одређено догађање у смислену и заокружену целину” (Вучковић, 1993: 131), то 
јест да што јасније представи „суштинске односе између предмета, ствари, би-
ћа и других појмова и појава у свакој животној ситуацији” (Вучковић, 1993: 
137), причање и описивање би требало у већој мери практиковати у настави у 
првом и другом разреду основне школе. Нарочито имајући у виду да слободно 
креирање садржаја може допринети оснаживању ученичког самопоуздања 
(Gottesman & Mauro, 2006: 114), јер би се овом врстом језичких вежбања уче-
ник најпре подстицао на ослобађање у комуникацији и слободно изражавање 
језичким средствима којима се најбоље може изразити, а тек затим на увежба-
вање у правилној употреби књижевног језика (Težak, 1985: 14). 

Табела 1. Искуства учитеља у примени вежбања у првом и другом разреду                      
у циљу унапређивања усменог изражавања 

 

Усмено 
изражав.  1. 2. 3. 4. 5. 6. M SD 

С
ка

лн
а 

вр
ед

н.
 

Ра
нг

 

Артикулац. 
вежбања 

f 
% 

47 
17,2 

71 
26,0 

85 
31,1 

22 
8,1 

43 
15,8 

5 
1,8 2,85 1,344 4,15 I 

Акценатска 
вежбања 

f 
% 

6 
2,2 

25 
9,2 

8 
2,9 

51 
18,7 

32 
11,7 

151 
55,3 4,95 1,427 2,05 VI 

Изражајно 
читање 

f 
% 

89 
32,6 

14 
5,1 

76 
27,8 

13 
4,8 

81 
29,7 

0 
0 2,94 1,611 4,0 III 

Казив. 
напам. 

садржаја 

f 
% 

15 
5,5 

29 
10,6 

11 
4,0 

77 
28,2 

100 
36,6 

41 
15,0 4,25 1,368 2,75 V 

Усм. казив. 
– преприч. 

f 
% 

84 
30,8 

61 
22,3 

38 
13,9 

30 
11,0 

9 
3,3 

51 
18,7 2,9 1,838 4,10 II 

Усм. казив. 
– прич. и 
описив. 

f 
% 

32 
11,7 

73 
26,7 

54 
19,8 

81 
29,7 

8 
2,9 

25 
9,2 3,13 1,402 3,87 IV 

 
Статистичка значајност уочених разлика у искуству учитеља у вези са 

применом различитих облика вежбања у функцији унапређивања усменог из-
ражавања у зависности од независних варијабли испитивана је F тестом. Ана-
лиза показује сличност искустава учитеља различитог радног искуства у вези 
са применом вежбања у циљу унапређивања усменог изражавања у првом и 
другом разреду. Када су у питању разлике у искуству учитеља различите 
стручне спреме, статистички су значајне у вези са применом казивања напа-
мет научених садржаја (F = 6,061; p = 0,014) и усменог казивања – препричава-
ња (F = 4,807; p = 0,029). Ове облике вежбања у већој мери примењују учитељи са 
вишом стручном спремом у односу на анкетиране са академским образовањем, 
што се може повезати са студијским програмима за образовање учитеља, али би за 
прецизнију интерпретацију свакако била потребна додатна истраживања. 
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У настави српског језика у трећем и четвртом разреду учитељи најчешће 
организују акценатска вежбања (ранг I) и усмено казивање – причање и опи-
сивање (ранг II), у мањој мери су заступљени изражајно читање (ранг III) и 
казивање напамет научених садржаја (ранг IV), док се најређе примењују ар-
тикулацијска вежбања (ранг V) и усмено казивање – препричавање (ранг VI) 
(Табела 2). Добијени резултати су очекивани и показују да учитељи вежбања у 
усменом изражавању планирају и реализују у складу са програмским захтевима, 
као и са развојним карактеристикама ученика. Интересантно је да се акценатска 
вежбања у првом и другом разреду примењују у најмањој, а у трећем и четвртом 
у највећој мери. Имајући у виду да „савремена настава треба да омогући учени-
ку да језик учи у спонтаним сусретима са његовом практичном реализацијом” 
(Вучковић, 1993: 157), а нарочито у време када се недовољно пажње у јавном 
простору посвећује правилности изговора, доминантна примена ортоепских ве-
жбања у настави представља добар начин не само за остваривање конкретних 
наставних задатака, већ и за утемељење језичке културе у ширем смислу. 

Табела 2. Искуства учитеља у примени вежбања у трећем и четвртом                    
разреду у циљу унапређивања усменог изражавања 

 

Усмено 
изражав.  1. 2. 3. 4. 5. 6. M SD 

С
ка

лн
а 

вр
ед

н.
 

Ра
нг

 

Артикулац. 
вежбања 

f 
% 

34 
12,5 

47 
17,2 

55 
20,1 

8 
2,9 

6 
2,2 

123 
45,1 4,0 1,962 3,0 V 

Акценатска 
вежбања 

f 
% 

38 
13,9 

149 
54,6 

30 
11,0 

43 
15,8 

11 
4,0 

2 
0,7 2,44 1,083 4,56 I 

Изражајно 
читање 

f 
% 

32 
11,7 

13 
4,8 

102 
37,4 

43 
15,8 

82 
30,0 

1 
0,4 3,49 1,295 3,51 III 

Казив. 
напам. 

садржаја 

f 
% 

41 
15,0 

9 
3,3 

38 
13,9 

119 
43,6 

64 
23,4 

2 
0,7 3,59 1,314 3,41 IV 

Усм. казив. 
– преприч. 

f 
% 

9 
3,3 

37 
13,6 

24 
8,8 

36 
13,2 

95 
34,8 

72 
26,4 4,42 1,471 2,58 VI 

Усм. казив. 
– прич. и 
описив. 

f 
% 

119 
43,6 

18 
6,6 

24 
8,8 

24 
8,8 

15 
5,5 

73 
26,7 3,06 2,130 3,94 II 

 
Према резултатима статистичке анализе, искуства учитеља различитог 

радног искуства у примени вежбања у циљу унапређивања усменог изражава-
ња разликују се у вези са казивањем напамет научених садржаја (F = 4,108;             
p = 0,007), док учитељи различите стручне спреме имају слична искуства у ве-
зи са са овом врстом вежбања у настави усменог изражавања. Учитељи који у 
настави раде више од двадесет година у већој мери примењују казивање напа-
мет научених садржаја, у односу на анкетиране са мање радног искуства. То и 
није неочекивано, уколико се има у виду да су искуснији учитељи имали више 
прилике да се увере да се ова врста говорне активности „може непосредно ве-
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зати за остваривање већине осталих програмских задатака” (Вучковић, 1993: 
159), и иако је у основи репродуктивног карактера, да се може организовати и 
као интерпретативно казивање, које садржи одређене елементе стваралаштва. 

ПРИМЕНА ВЕЖБАЊА У ЦИЉУ УНАПРЕЂИВАЊА ПИСАНОГ 
ИЗРАЖАВАЊА 

Надовезујући се и преплићући са наставом језика, чији је основни зада-
так да ученика упозна са књижевнојезичком нормом и оспособи га да овлада 
њоме, у настави писаног изражавања, посредством различитих форми и облика 
вежби, ученици треба да се упознају са функционалношћу, односно изражај-
ним могућностима појединих језичких средстава у писаној комуникацији. Ис-
питивање искуства учитеља у вези са врстама вежбања која се реализују у на-
стави српског језика у циљу унапређивања писаног изражавања ученика био је 
други истраживачки задатак. 

У теорији писмености и методици писане вежбе се најчешће класифику-
ју према садржају који се увежбава на језичке, правописне, стилске вежбе и 
писане саставе (Николић, 1992: 524–526; Илић, 1998: 554–572). У језичке ве-
жбе сврставају се: лексичке, фразеолошке, синтаксичке, семантичке, фонетске; 
правопис се увежбава преписивањем, преобликовањем, допуњавањем текста, 
применом диктата; у стилске могу да пређу све језичке вежбе ако се, „уместо 
значења, функције и облика, језичке јединице посматрају са становишта њихо-
ве стилске вредности – колики је њихов допринос комуникативности, односно 
експресивности и естетици језичких израза” (Илић, 1998: 559). Облици писа-
них састава који се примењују у настави у млађим разредима основне школе 
су: препричавање, причање, описивање и извештавање, мада поједини аутори 
вежбе препричавања изузимају из ове класификације, будући да им је циљ при-
премање за писање састава (Илић, 1998: 565). Имајући у виду програмске захте-
ве у вези са наставом језичке културе, издвојени су облици писаног изражавања 
које смо сматрали најчешће примењиваним у настави у млађим разредима и од 
учитеља је тражено да их рангирају према томе у којој мери су заступљени у на-
стави у првом и другом и у настави у трећем и четвртом разреду.  

Резултати анкетирања показују да учитељи у првом и другом разреду у 
највећој мери примењују диктат (ранг I) и лексичка вежбања (ранг II), у ма-
њој мери су заступљена правописна (ранг III) и семантичка вежбања (ранг 
IV), док се писани састави (ранг V), стилска (ранг VI) и синтаксичка вежба-
ња (ранг VII) ређе примењују (Табела 3). Иако се диктатом не усвајају непо-
средно одређена знања, а најмање из културе изражавања, јер они не подстичу 
ученичку креативност (Вучковић, 1993: 158), сасвим је оправдана најчешћа 
примена ове врсте вежбања у настави у првом и другом разреду ако се има у 
виду да се диктатом проверава степен усвојености неког садржаја, то јест да се 
ствара целовита представа о учениковој способности да усмено казивање пре-
твори у писани текст, језички исправан. Наиме, поред програмских захтева ко-
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ји се односе на примену граматичке и правописне норме, диктатом се у првом 
и другом разреду симултано остварују и задаци наставе почетног описмењава-
ња – припреме, учења и увежбавања читања и писања. Осим тога, употребом 
диктата ствара се озбиљна радна атмосфера, са максимално усредсређеном 
ученичком пажњом на слушање и писање, развија се памћење и способност ра-
суђивања (Reljac Fajs i Jerković, 2014: 41–42).   

Табела 3. Искуства учитеља у примени вежбања у првом и другом разреду                    
у циљу унапређивања писаног изражавања 

 

Писано 
изражав.  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. M SD 

Ск
ал

на
 

вр
ед

н.
 

Ра
нг

 

Правопис. 
вежбања 

f 
% 

35 
12,8 

57 
20,9 

40 
14,7 

44 
16,1 

51 
18,7 

22 
8,1 

24 
8,8 3,66 1,826 4,34 III 

Диктат f 
% 

134 
49,1 

59 
21,6 

41 
15,0 

9 
3,3 

8 
2,9 

10 
3,7 

12 
4,4 2,18 1,643 5,82 I 

Лексичка 
вежбања 

f 
% 

32 
11,7 

46 
16,8 

89 
32,6 

55 
20,1 

27 
9,9 

16 
5,9 

8 
2,9 3,29 1,468 4,71 II 

Семант. 
вежбања 

f 
% 

2 
0,7 

69 
25,3 

49 
17,9 

50 
18,3 

87 
31,9 

8 
2,9 

8 
2,9 3,76 1,380 4,24 IV 

Синтакс. 
вежбања 

f 
% 

1 
0,4 

11 
4,0 

23 
8,4 

20 
7,3 

30 
11,0 

29 
10,6 

159 
58,2 5,89 1,574 2,11 VII 

Стилска 
вежбања 

f 
% 

9 
3,3 

22 
8,1 

14 
5,1 

64 
24,4 

11 
4,0 

117 
42,9 

36 
13,2 4,98 1,630 3,02 VI 

Писани 
састави 

f 
% 

60 
22,0 

9 
3,3 

16 
5,9 

32 
11,7 

59 
21,6 

71 
26,0 

26 
9,5 4,24 2,059 3,76 V 

 
Писани састави примењују се у мањој мери у односу на неке друге обли-

ке вежбања писаног изражавања, што није неочекивано, имајући у виду да уво-
ђење ученика у писање састава подразумева „савладавање бројних елемената ко-
ји чине језички израз и да се тај процес протеже од усвајања графичких знакова 
и основних правописних и граматичких норми, па преко простијих облика ве-
жбања иде до оних најсложенијих – до различитих врста састава” (Милатовић, 
2013: 364, према: Илић, 1983).  

Испитивање статистичке значајности добијених резултата показује да се 
искуства учитеља у вези са применом вежбања у циљу унапређивања писаног 
изражавања не разликују значајно у зависности од независних варијабли – рад-
ног искуства и стручне спреме. 
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Табела 4. Искуства учитеља у примени вежбања у трећем и четвртом 
разреду у циљу унапређивања писаног изражавања 

 

Писано 
изражав. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. M SD 

Ск
ал

на
 

вр
ед

н.
 

Ра
нг

 

Правопис
. вежбања 

f 
% 

62 
22,7 

85 
31,1 

41 
15,0 

18 
6,6 

21 
7,7 

28 
10,3 

18 
6,6 3,03 1,893 4,97 II 

Диктат f 
% 

31 
11,4 

27 
9,9 

15 
5,5 

21 
7,7 

17 
6,2 

86 
31,5 

76 
27,8 4,93 2,108 3,07 VI 

Лексичка 
вежбања 

f 
% 

7 
2,6 

35 
12,8 

40 
14,7 

26 
9,5 

137 
50,2 

16 
5,9 

12 
4,4 4,27 1,398 3,73 V 

Семант. 
вежбања 

f 
% 

3 
1,1 

12 
4,4 

49 
17,9 

32 
11,7 

39 
14,3 

56 
20,5 

82 
30,0 5,15 1,673 2,85 VII 

Синтакс. 
вежбања 

f 
% 

13 
4,8 

11 
4,0 

66 
24,2 

93 
34,1 

48 
17,6 

27 
9,9 

15 
5,5 4,07 1,378 3,93 IV 

Стилска 
вежбања 

f 
% 

28 
10,3 

41 
15,0 

51 
18,7 

60 
22,0 

7 
2,6 

42 
15,4 

44 
16,1 4,02 1,953 3,98 III 

Писани 
састави 

f 
% 

129 
47,3 

62 
22,7 

11 
4,0 

23 
8,4 

4 
1,5 

18 
6,6 

26 
9,5 2,52 2,040 5,48 I 

 
Испитивање искустава учитеља у вези са применом вежбања писаног 

изражавања у трећем и четвртом разреду показује да су најзаступљенији пи-
сани састави (ранг I) и правописна вежбања (ранг II), у мањој мери стилска 
(ранг III) и синтаксичка вежбања (ранг IV), а у најмањој мери се примењују 
лексичка вежбања (ранг V), диктат (ранг VI) и семантичка вежбања (ранг 
VII) (Табела 4). У поређењу са искуствима учитеља у примени вежбања писа-
ног изражавања у прва два разреда, у трећем и четвртом разреду писани са-
стави се примењују у знатно већој, а диктат у мањој мери, синтаксичка и 
стилска вежбања заступљенија су у односу на лексичка и семантичка. Доби-
јени резултати су очекивани, ако се имају у виду програмски захтеви наставе 
културе изражавања и развојне могућности ученика. Могло би се очекивати 
да ће спој учења и вежбања и систематско савладавање вештине писања са-
става које представља доминантну форму вежбања у настави у трећем и че-
твртом разреду допринети коректности писаног израза, под чиме се подразу-
мева укупна језичка организованост састава као јединствене мисаоне целине 
(Илић, 1998: 552). 

Резултати статистичке анализе показују да се искуства учитеља у приме-
ни вежбања писаног изражавања у зависности од независних варијабли разли-
кују у вези са применом диктата и стилских вежбања (F = 2,706; p = 0,049). 
Високообразовани, за разлику од анкетираних са вишим образовањем, чешће 
примењују диктат у функцији унапређивања писаног изражавања. Значајно би 
било истражити повезаност добијеног резултата са академским образовањем 
учитеља. Учитељи који имају више искуства у настави у већој мери примењују 



Пурић, Д.:  Вежбање у настави српског језика у функцији унапређивања... 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 21 • БР. 20 • ДЕЦЕМБАР 2018 • 163–176 

 

174 

стилска вежбања у односу на учитеље на почетку каријере, што је у складу са 
теоријским промишљањима према којима је један од основних разлога недо-
вољне заступљености стилских вежби „недостатак наставног искуства на под-
ручју стваралачке примене језика” (Николић, 1992: 609).  

ЗАКЉУЧАK 

Наставом језичког изражавања негује се и развија језичка култура, која 
„најпотпуније обиљежава ступањ културе једног народа” (Rosandić, 1981: 113). 
Међутим, савремену културу одликује својеврсна криза која се транспонује и 
на наставни процес, у коме се манифестује нескладом између реалног стања и оче-
кивања. Разматрајући могућности унапређивања квалитета језичког изражавања у 
настави у млађим разредима основне школе, испитивана су искуства учитеља у 
вези са применом различитих облика вежбања усменог и писаног изражавања. 

Истраживачки налази показују да се ортоепска вежбања примењују у нај-
већој мери у функцији унапређивања усменог изражавања, при чему у првом и 
другом разреду доминирају артикулацијска, а у трећем и четвртом акценатска 
вежбања. Када је у питању писано изражавање, најчешћи облик вежбања у пр-
вом и другом разреду  јесте диктат, како као правописно вежбање тако и у сврху 
развијања технике писања, док су у трећем и четвртом разреду најзаступљени-
ји писани састави. 

Иако добијени резултати имплицирају усаглашеност наставне праксе и 
васпитнообразовних задатака у домену усменог и писаног изражавања, тежи-
ште би требало померити ка развијању језичких и стилских вредности изражава-
ња, при чему би у фокусу требало да буде подстицање ученика да примењују 
стечено знање у сопственој језичкој пракси, у усменом и писаном изражавању 
(Стевановић и Димитријевић, 2013: 387). На тај начин би се, између осталог, 
свеобухватније ангажовали стваралачки потенцијали ученика у настави, у функ-
цији унапређивања језичке писмености. 
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EXERCISE IN SERBIAN LANGUAGE TEACHING IN THE FUNCTION                      
OF IMPROVEMENT OF PRIMARY SCHOOL PUPILS’ ORAL                                     

AND WRITTEN EXPRESSION 

Summary 

Modern society, among other things, is characterized by a kind of crisis in                 
culture, which transposes both the culture of speech and the culture of written                        
expression. Although the participation of the educational institutions in solving this 
problem is necessary, Serbian language teaching in the elementary school itself also               
faces numerous challengesof developing pupils’ culture of expression. 

Author examines the importance of exercising in Serbian language teaching in the 
function of developing elementary school age pupils’language culture. Research tasks 
concerned teachers’ experience (N = 273) in relation to types of exercises in language 
culture teaching in order to promote (a) oral and (b) written expression. Results of the 
study show that orthoepic exercises are used to the greatest extent in the function of 
promoting oral expression, whereby articulation exercises are dominant in the first and 
second grade, and accent exercises in the third and fourth grade.The most common form 
of written exercises in the first and second grade is dictation, while the most frequent 
exercises in the third and fourth grade are written essays. By shifting the focus of                   
teaching tasks to developing linguistic and stylistic values of expression, pupils would be 
more likely encouraged to apply acquired knowledge in their own language practice, in 
oral and written expression, and in this way, their creative potentials would be more 
comprehensively involved, in the function of promoting language literacy. 

Key words: exercise, oral expression, written expression, Serbian language 
teaching in elementary school grades, teacher. 
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СТАТУС ПРЕДМЕТА РЕТОРИКА НА                                 
УЧИТЕЉСКИМ И ПЕДАГОШКИМ                                 

ФАКУЛТЕТИМА∗∗ 

Апстракт: У раду испитујемо какав је статус студијског предмета Ре-
торика на учитељским и педагошким факултетима. Циљ истраживања је да 
утврдимо: 1) да ли се студијски предмет Реторика изучава на учитељским и 
педагошким факултетима у Републици Србији и какав је статус предмета и 
2) какве ставове имају студенти педагошког факултета o важности говорни-
шта у професији учитеља и васпитача и значају изучавања студијског пред-
мета Реторика на њиховим студијским програмима. Истраживање је спрове-
дено током месеца новембра 2018. године.  

Анализом студијских програма државних учитељских и педагошких 
факултета у Републици Србији утврђено је да се знања из теорије говорни-
штва стичу на свим педагошким и учитељским факултетима. Испитан је и 
узорак од 119 студената треће и четврте године Педагошког факултета у 
Ужицу како би се утврдило какве ставове имају студенти о значају изучава-
ња предмета Реторика на студијским програмима које похађају. Резултати, 
на основу ставова студената, показују да је и за учитеља и за васпитача ва-
жно да буде добар говорник и да је изучавање студијског предмета Реторика 
значајно за позив који су одабрали. Наведено упућује да је, поред тога што 
се на учитељским и педагошким факултетима знатна пажња посвећује него-
вању говорне културе, изучавању теорије говорништва и усавршавању гово-
рничке вештине, можда потребно размотрити да Реторика добије статус 
обавезног предмета на студијским програмима који образују будуће учите-
ље и васпитаче. 

Кључне речи: реторика, теорија говорништва, вештина говорни-
штва, говорна култура, учитељски и педагошки факултети. 

                                                        
∗ mirjanastakic073@gmail.com 
∗∗ Рад је настао у оквиру пројекта „Настава и учење: проблеми, циљеви и перспективе” (бр. 

179026), који подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије. 



Стакић, М.: Статус предмета Реторика на учитељским и педагошким... 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 21 • БР. 20 • ДЕЦЕМБАР 2018 • 177–190 

 

178 

 
УВОДНО РАЗМАТРАЊЕ 

Реторика је теорија говорништва. По Тркуљи, она представља „употребу 
језика као вештине убеђивања која се заснива на организованом знању” (Trku-
lja, 2005: 8). Почетке реторике Бранислав Нушић налази још у првом добу чо-
вечјег развитка, показујући да се и у Старом завету Светог писма налазе де-
лови који говоре о говорничким особинама које појединце одликују изнад 
осталих (Нушић, 2004: 150). Почеци организованог изучавања реторике везују 
се за 5. век пре нове ере када је на Сицилији први учитељ говорништва Емпе-
докле подучавао своје ученике беседништву (Милинковић, 2008: 17). Са Сици-
лије реторика је пренета у Атину захваљујући Горгији који је, по Ђурићу, Ем-
педоклов ученик (Đurić, 2006). Горгија је у Атини отворио школу и многе мла-
де Атињане подучао беседништву као вештини наговарања. Посредством грч-
ких учитеља реторика је прешла у Рим, а један од најстаријих реторичких уџ-
беника на латинском језику била је Херенијева реторика (Rhetorica ad Herenni-
um). Овај уџбеник показује да се целокупно образовање античког света, иако 
још неиздиференцирано, кретало „око два средишта: граматичког и реторског” 
(Petrović, 1995: 201). Петровић уочава  да се Херенијева реторика старала и о 
граматичкој коректности говора, кроз нпр. захтеве да говор буде ослобођен 
синтаксичких погрешака (Petrović, 1995: 202). Из изложеног се уочава да још 
од периода антике, дакле „већ више од два миленијума проблем говора интен-
зивно заокупља научну мисао” (Ценић и Денић, 1995: 11), као и да се од самог 
настанка реторика везује за  подучавање других. 

У првим хеленским школама изучавала се беседничка вештина. Гомперз 
запажа да је у софистичким школама беседништво било једини предмет који 
није недостајао настави и „никада није могао заузети подређени положај” 
(Gomperz, 1965: 216). С обзиром на то да подучавање говорничкој вештини се-
же у далеку прошлост, поставља се питање какав је статус реторике у савреме-
ном друштву1 које се темељи на комуникацији у којој говорник, према рето-
ричком приступу, практично примењује вештину говора (Златић и Бјекић, 
2017: 79; Craig, 1999), односно, да ли савремено образовање XXI века баштини 
хеленску традицију организованог подучавања младих говорништву.  

У Републици Србији реторика се изучава, углавном као изборни 
студијски предмет, на неким факултетима, попут учитељског, педагошког и 
филозофског. Изучава се и на факултету политичких наука, православно бо-
гословском и правном факултету,2 што има како историјско тако и савремено 

                                                        
1 У  првој трећини двадесетог века Реторика је имала статус предмета у образовном систему  

Краљевине Југославије о чему сведоче и речи Бранислава Нушића: „Године 1930/31, пове-
рена ми је била, у Војној Академији, катедра Реторике и ја сам је пуну годину дана држао, 
све док нисам осетио да ми здравствено моје стање не дозвољава тако напоран рад” (Ну-
шић, 2004: 5). 

2 На пример, на Православно богословском факултету у Београду, на Теолошком мастер 
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функционално утемељење. Још је Аристотел разликовао политичко и судско 
беседништво у коме се сусрећу оптужба и одбрана (Aristotel, 2008), а Петро-
вић указује да је и у периоду раног хришћанства постојао напор „да се на 
основи богатих резултата постојећих реторичких система изгради основа цр-
квеног ‘проповедничког говорништваʼ каквог антика до тада није познавала” 
(Petrović, 1995: 244). Дакле, одувек је за бављење политиком, обављање све-
штеничког или позива правника било важно добро познавање и владање ве-
штином говорништва.  

Владање говорничком вештином од изузетне је важности и за обављање 
позива учитеља и васпитача. Савремено друштво поставља императив да учи-
тељи и васпитачи буду добри говорници у бројним приликама. Дакле, рето-
ричка знања доприносе и оснаживању њихове комуникацијске компетентости  
коју, према Вилкинсону, можемо дефинисати као способност примене језика и 
гестова како би се социјални односи ојачали посредством делотворне комуни-
кације (Wilkinson, 2001, према: Златић и Бјекић, 2015: 92). Очекује се да су 
учитељи и васпитачи стручно оспособљени да о бројним темама које се тичу 
васпитања и образовања деце  и младих одрже различите врсте говора. Ауди-
торијум коме се обраћају може бити различите старосне структуре и степена 
образовања. Дакле, и учитељи и васпитачи морају бити оспособљени да говоре 
пред различитом врстом публике:  децом, ученицима, родитељима, колегама и 
члановима уже или шире друштвене заједнице. То подразумева да они, поред 
тога што имају добро опште образовање и широки спектар стручних знања из 
области професионалног деловања, познају и теорију беседништва и добро 
владају говорничком вештином.   

МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА 

У истраживању статуса студијског предмета Реторика на учитељским и 
педагошким факултетима пошли смо од следећих задатака: 

1. Истражити да ли се студијски предмет Реторика изучава на 
учитељским и педагошким факултетима у Републици Србији и какав 
је статус предмета; 

2. Утврдити ставове студената о:  

а) важности говорништва у професији учитеља и васпитача и  

                                                                                                                                         
програму у оквиру Литургијско-правног модула, Реторика има статус изборног студијског 
предмета. Реторика је изборни студијски предмет и на Правном факултету у Београду (из-
борни предмет на трећој години основних студија), Правном факултету у Крагујевцу (из-
борни предмет на четвртој години основних студија) и правним факултетима у Новом Са-
ду и Косовској Митровици (изборни предмет на првој години основних студија). 
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б) значају изучавања студијског предмета Реторика на учитељским и 
педагошким факултетима. 

Истраживање се састојало из два дела и спроведено је током месеца 
новембра 2018. године. У првом делу истраживања, да би се утврдио статус 
студијског предмета Реторика на учитељским и педагошким факултетима, 
испитана је и анализирана документација за акредитацију студијских програма 
основних академских студија државних учитељских и педагошких факултета у 
Републици Србији, која је доступна на званичним сајтовима факултета. У 
другом делу истраживања, испитивани су ставови студената о значају владања 
вештином говорништва у њиховој будућој професији и значају изучавања 
студијског предмета Реторика током њихових основних академских студија.  

Испитивање ставова студената организовано је на Педагошком факултету у 
Ужицу. Обухваћен је узорак од 119 студената треће и четврте године основних 
академских студија на Студијским програмима Учитељ и Васпитач (78 или 65,5% 
испитаних студира на Студијском програму Учитељ, а 41 или 34,4% испитаних 
студира на Студијском програму Васпитач). Подаци су прикупљени анонимним 
упитником који је конструисан за потребе овог истраживања3 и обрађени 
дескриптивном статистиком у статистичком пакету IBM SRSS Statistic 20.  

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА 

Анализа резултата првог истраживачког задатка који се односио на ис-
питивање статуса студијског предмета Реторика на учитељским и педаго-
шким факултетима у Републици Србији показала је да се знања из области 
говорништва стичу на свим учитељским и педагошким факултетима у Репу-
блици Србији. На Педагошком факултету у Сомбору и Учитељском факулте-
ту на мађарском наставном језику у Суботици (Универзитет у Новом Саду) 
садржаји из реторике су обједињени са садржајима из културе говора у један 
студијски предмет, а на Учитељском факултету у Београду (Универзитет у 
Београду) изучава се студијски предмет Методика дикције и реторике. На 
Педагошком факултету у Врању (Универзитет у Нишу), Учитељском факул-
тету у Лепосавићу (Универзитет у Приштини – Косовској Митровици), Фа-
култету педагошких наука у Јагодини (Универзитет у Крагујевцу) и Педаго-
шком факултету у Ужицу (Универзитет у Крагујевцу), студенти 
компетенције из области говорништва стичу у оквиру студијског предмета 
који носи назив само Реторика. Анализирајући и упоређујући документацију 
за акредитацију студијских програма на основним академским студијама, ко-

                                                        
3 Први део упитника чинила су питања отвореног и затвореног типа, а у другом делу 

испитивале су се тврдње помоћу скале Ликертовог типа. За потребе овог истраживања, 
обрађени су подаци који су добијени Ликертовом  скалом процене. 
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ја је доступна на званичним сајтовима факултета, утврдили смо да на свим 
претходно наведеним факултетима:  

1) Реторика има статус изборног студијског предмета;  

2) Настава Реторике траје током једног семестра и реализује се, у зави-
сности од факултета и студијског програма, на различитим годинама 
студија (на другој, трећој или четвртој години основних академских 
студија);  

3) Фонд часова предавања из студијског предмета Реторика износи два 
часа на недељном нивоу;   

4) Фонд часова вежби из студијског предмета Реторика се, у зависно-
сти од факултета и студијског програма, креће у распону од 0 до 2 
(Табела 1). 

Табела 1. Статус, година изучавања и фонд часова студијског предмета 
Реторика на учитељским и педагошким факултетима у Републици Србији 

 
Предмет  Реторика 

 
Факултет  Статус 

предмета Година 
Број 

часова 
предавања 

Број 
часова 
вежби 

Педагошки 
факултет у 

Врању 

Студијски 
програм 

Образовање 
Учитеља изборни IV 2 0 

Образовање 
Учитеља изборни II 2 0 

Учитељски 
факултет у 
Лепосавићу 

Студијски 
програм 

Разредна 
настава изборни IV 2 2 

Васпитач у 
предшколској 

установи 
изборни II 2 1 

Учитељ изборни II 2 1 

Факултет 
педагошких 

наука                        
у Јагодини 

Студијски 
програм 

Васпитач у                 
предшколској 

установи 
изборни II 2 1 

Васпитач у 
домовима изборни II 2 1 

Педагошки 
факултет у 

Ужицу 

Студијски 
програм 

Учитељ изборни III 2 0 

Васпитач изборни III 2 0 

 
Уочава се да се на Педагошком факултету у Врању, Учитељском факул-

тету у Лепосавићу, Факултету педагошких наука у Јагодини и Педагошком фа-
култету у Ужицу настава Реторике не реализује на првој години основних ака-
демских студија (Табела 1), што је оправдано будући да је реч о студијском 
предмету који захтева одређена предзнања студената. У складу са тим је и став 
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Петровића да реторику треба сагледати из угла лингвистике, граматике, стили-
стике, филозофије, психологије, логике и слично (Петровић, 2014), дакле да су 
неопходна одређена стручна и општеобразовна знања која студент стиче из 
других предмета. И резултати истраживања које спровео Кишичек 2011. годи-
не показују да „најважнија и најцењенија особина доброг говорника и данас је 
једнака оној античкога доба, а то је стручност” (Kišiček, 2011: 130).  

Упркос уоченој неуједначеност када је реч о години студија на којој сту-
денти слушају предавања из Реторике (варира у распону од друге до четврте 
године основних академских студија) и неуједначености броја часова вежби 
(варира у распону од нуле до два), сама чињеница да се студијски предмет Ре-
торика изучава сведочи о томе да се на педагошким и учитељским факултети-
ма негује говорна култура, учи и усавршава говорничка вештина, што је у 
складу са Националним оквиром васпитања и образовања којим је прописано 
да јe остваривање активне и продуктивне комуникације у различитим модали-
тетима једна од вредности на којима почива наш систем образовања (Правил-
ник о националном оквиру образовања и васпитања, 2017). 

Другим истраживачким задатком испитивали смо ставове студената о 
важности говорништва у професији учитеља и васпитача и значају изучавања 
студијског предмета Реторика на основним академским студијама, како бисмо 
донели закључке о томе колико су њихови ставови у складу са постојећим ста-
тусом који предмет Реторика има на учитељским и педагошким факултетима. 

Анализа ставова студената о важности говорништва у професији учите-
ља и васпитача показују да се 76 или 63,9% испитаних потпуно, а 40 или 33,6%  
испитаних углавном слаже са тврдњом да је за учитеља или васпитача важно 
да буде добар говорник. Нико од испитаних студената није исказао потпуно 
неслагање са наведеном тврдњом (Табела 2). 

Табела 2. Ставови студената о важности говорништва у професији                      
учитеља и васпитача 

 
За  

учитеља 
или 

васпитача  
важно је 
да буде 
добар 

говорник 

 Потпу-
но се 

слажем 

Угла-
вном 

се 
слажем 

Неодлучан/ 
неодлучна 

сам 

Углавном 
се не 

слажем 

Уопште 
се не 

слажем 
Укупно 

 
f 
% 

 
76 

63,9 
 

 
40 

33,6 
 

 
2 

1,7 

 
1 

0,8 

 
0 
0 

 
119 
100 

 
Анализа ставова студената Педагошког факултета у Ужицу у зависности 

од студијског програма који похађају показује да се 53 или 67,9% испитаних 
студената са Студијског програма Учитељ потпуно слаже са тврдњом да је за 
учитеља или васпитача важно да буде добар говорник, док је код испитаних 
студената са Студијског програма Васпитач тај број нешто мањи и износи 23 
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или 56,1% (Табела 3). Дакле, студенти Студијског програма Учитељ имају не-
што позитивније ставове о важности говорништва у професији учитеља, у од-
носу на своје колеге са Студијског програма Васпитач. Иако васпитач, подјед-
нако као и учитељ, мора да буде добар говорник, можда су позитивнији ставо-
ви студената – будућих учитеља резултат тога што ће они васпитавати и обра-
зовати мало старији узраст ученика у односу на своје колеге – будуће васпита-
че. И реторичка теорија оснажује њихове ставове учећи их да се говорно умеће 
учитеља увек налази под строгим надзором како средине у којој живе, тако и 
ученика који са посебном пажњом прате сваку њихову изговорену реч, и зато 
учитељ „нема право на грешке” (Милинковић, 2008: 102).  

Табела 3. Ставови студената о важности говорништва у професији       
учитеља и васпитача у зависности од програма студирања 

 
За учитеља или васпитача важно је да буде добар говорник. 

Студијски 
програм  

Потпуно 
се 

слажем 

Угла- 
вном 

се 
слажем 

Неодлучан/ 
неодлучна 

сам 

Угла-
вном               
се не 

слажем 

Уопште 
се 
не 

слажем 
Укупно 

Васпитач f 23 16 1 1 0 41 
% 56,1 39 2,4 2,4 0 100 

Учитељ f 53 24 1 0 0 78 
% 67,9 30,8 1,3 0 0 100 

Укупно f 76 40 2 1 0 119 
% 63,9 33,6 1,7 0,8 0 100 

 
Можемо да резимирамо да потпуно или углавном слагање 97,5% испита-

них студената III и IV године Педагошког факултета у Ужицу са тврдњом да је 
за учитеља или васпитача важно да буде добар говорник показује да су студен-
ти свесни колики значај има владање вештином говорништва у позиву који су 
одабрали за своје будуће занимање.  

Анализа ставова студената о томе да ли је значајно да се студијски пред-
мет Реторика изучава на учитељским и педагошким факултетима показује да 
се 38 или 31,9% испитаника потпуно, а 60 или 50,4% углавном слаже са тврд-
њом да је значајно да се студијски предмет Реторика изучава на учитељским и 
педагошким факултетима. Са наведеном тврдњом уопште се не слаже 3 или 
2,5% испитаних студената (Табела 4).  
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Табела 4. Ставови студената о значају предмета Реторика                                        
за образовање будућих учитеља и васпитача 

 
Значајно је 

да се                 
предмет  
Реторика   

изучава  на                 
учитељским 

и педаго-
шким 

факултетима 

 Потпуно 
се  

слажем 

Углавном 
се  

слажем 

Неодлучан/ 
неодлучна 

сам 

Углавном 
се не 

слажем 

Уопште 
се не 

слажем 
Укупно 

f 
% 

 
 

38 
31,9 

 
 

60 
50,4 

 
 

17 
14,3 

 
 

1 
0,8 

 
 
3 

2,5 

 
 

119 
100 

 
Разлике у студијском програму који студенти похађају показују да буду-

ћи васпитачи у односу на учитеље имају нешто негативније ставове када је реч 
о значају који студијски предмет Реторика има за њихово образовање током 
студија (Табела 5). Анализом ставова уочава се да се 7,3% испитаних студена-
та Студијског програма Васпитач уопште не слаже са тврдњом да је значајно 
да се студијски предмет Реторика изучава на учитељским и педагошким фа-
култетима, док нико од испитаних студената – будућих учитеља није исказао 
потпуно неслагање са наведеном тврдњом. И када је реч о позитивним ставо-
вима, потпуно слагање са тврдњом о значају изучавања студијског предмета 
Реторике током студија исказује 9 или 22% студената Студијског програма 
Васпитач, а углавном се слаже њих 17 или 41,5%.  

На Студијском програму Учитељ тај број је знатно већи, јер се 29 или 
37,2% испитаних потпуно, а 43 или 55,1% углавном слаже са наведеном тврд-
њом. Уочене разлике заслужују да буду предмет детаљнијег испитивања како 
би се утврдило њихово порекло, које је можда последица: 1) мишљења студе-
ната Студијског програма Васпитач да је њихова говорничка вештина сама по 
себи довољна будући да раде са децом предшколског узраста која свако њихо-
во обраћање прихватају са одобравањем, дакле понашају се као публика која 
према говорнику има однос који  је Петровић назвао „пријатељско расположе-
ње” (Petrović, 1995: 81); 2) мишљења студената Студијског програма Васпитач 
да су и кроз садржаје других предмета овладали функционалним знањима ко-
јима су довољно оснажили говорничко умеће неопходно за обављање позива 
који су одабрали.  
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Табела 5. Ставови студената о важности студијског предмета                            
Реторика за образовање будућих учитеља и васпитача                                                                        

у зависности од програма студирања 
 

Значајно је да се студијски предмет Реторика изучава на учитељским и                                                         
педагошким факултетима. 

Студијски 
програм  

Потпуно 
се              

слажем 

Углавном 
се               

слажем 

Неодлучан/ 
неодлучна 

сам 

Углавном 
се не 

слажем 

Уопште  
се не 

слажем 
Укупно 

Васпитач 
f 9 17 12 0 3 41 

% 22 41,5 29,3 0 7,3 100 

Учитељ f 29 43 5 1 0 78 
% 37,2 55,1 6,4 1,3 0 100 

Укупно 
f 38 60 17 1 3 119 

% 31,9 50,4 14,3 0,8 2,5 100 
 

Потпуно или углавном слагање 82,3% свих испитаних студената са 
тврдњом да је значајно да се предмет Реторика изучава на учитељским  и педа-
гошким факултетима сведочи о томе да су студенти свесни да реторика пред-
ставља „теорију ефикасног говорења” (Amossy, 2000: 6). Беседништво није са-
мо ствар талента јер, по Аврамовићу, основни таленат за говорника поседује 
свако ко је просечно образован (Aврамовић, 2017). Дакле, и за образовање ка-
ко будућег васпитача, тако и будућег учитеља подједнако је значајан  предмет 
Реторика како би студенти током трајања редовних академских студија усвоји-
ли теорију ефикасног говорења и помоћу ње функционално овладали вешти-
ном говорништва.  

Добијени резултати, по којима се: 1) 97,5% свих испитаника потпуно 
или делимично слаже са тврдњом да је за васпитача или учитеља важно да бу-
де добар говорник и 2) 63,5% испитаних студената Студијског програма Вас-
питач и 92,3% испитаних студената Студијског програма Учитељ потпуно или 
углавном слаже са тврдњом да је значајно да се студијски предмет Реторика 
изучава на учитељским и педагошким факултетима, упућују на закључак да су 
студенти свесни важности изучавања студијског предмета Реторика и да је мо-
жда потребно преиспитати изборни статус који овај предмет има на студиј-
ским програмима које студирају. 
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Говор је „испунио све сфере човековог живота” и постао „веома разно-
лика, сложена активност” (Лукић и Марковић, 2003: 130). У савременом дру-
штву све је наглашенија потреба да се негује и усавршава култура говора и ис-
тиче се значај који у томе имају учитељи и васпитачи као говорни узори деце и 
младих. У говорништву култура говора долази до пуног изражаја, а говорни-
штво се учи. По Шипки, „и највећи говорници учили су реторичка правила”, 
„тако да реторика као теорија беседништва има важну улогу у развијању бе-
седничке вештине” (Шипка, 2008: 297).   

Истраживање статуса студијског предмета Реторика на учитељским и 
педагошким факултетима показало је да се знања из реторике стичу на свим 
педагошким и учитељским факултетима у Републици Србији. Међутим, иако 
се знања из реторике стичу на свим педагошким и учитељским факултетима, 
на неким факултетима садржаји из реторике су обједињени са другим предме-
тима. Постоји неуједначеност када је реч о години студија на којој се слушају 
предавања и знатне разлике када је реч о броју часова вежби из овог 
студијског предмета. Препорука је да се размисли о томе која година студија 
би представљала оптимално време да се слушају предавања из Реторике јер 
овладавање теоријом говорништва захтева и одређена  предзнања студената. И 
Бранивој Ђорђевић је још седамдесетих година прошлог века у уџбенику који 
је намењен студентима факултета драмских уметности истицао да говорник 
увек говори некоме „уз помоћ елемената, као што су логичност, знање, убе-
дљивост и песничко уздизање беседног материјала (Ђорђевић, 1975: 121).   

И изборност предмета отвара могућност да се размисли о томе да Рето-
рика добије статус обавезног студијског предмета на учитељским и педаго-
шким факултетима. Отварање ове могућности поткрепљује и део истраживања 
који показују да студенти имају позитивне ставове када је реч о важности го-
ворништва у позиву учитеља и васпитача и сматрају да је изучавање 
студијског предмета  Реторика  током њихових основних академских студија 
значајно за позив који су одабрали. Њихови ставови су складу са мишљењем 
Шкарић који истиче значај говорничког образовања за оне којима је „говор за-
нат“, а у ту групу убраја и наставнике (Škarić, 1988: 27). Дакле, и учитељу и 
васпитачу „говор је занат”, а реторичка знања доприносе оснаживању њихове 
комуникацијске компетентности4 и јачању друштвене улоге просветног радни-
ка, што је у складу са савременим одређењем реторике као дисциплине која ва-
жна људска питања смешта у интерсубјективни контекст комуникације (Meuer 
et al., 2008). Друштвени ангажман учитеља и васпитача исказује се у бројним 

                                                        
4 Наведено је у складу са резултатима  истраживања које показује да су учитељи и наставни-

ци у Републици Србији комуникацијске компетенције у току редовних студија углавном 
усвајали интегрисане кроз друге предмете (Златић и сар., 2013).   
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приликама када они јавно показују своју говорничку вештину и када као го-
ворници, по Шкарићу, имају одговорност и у односу на групу коју заступају 
(Škarić, 2009: 9).  

Међутим, да бисмо стекли целовитију слику о потреби да Реторика до-
бије статус обавезног студијског предмета на учитељским и педагошким фа-
култетима, односно какав статус овог предмета на учитељским и педагошким 
факултетима одговара потребама наше васпитно-образовне праксе, потребно је: 

1) Истражити какво мишљење имају студенти о постојећем изборном 
статусу студијског предмета Реторика на студијским програмима 
учитељских и педагошких факултета;   

2) Истраживањем обухвати већи број испитаника (студенте свих учи-
тељских и педагошких факултета у Републици Србији);  

3) Истраживање проширити и на практичаре (учитеље и васпитаче), ка-
ко би се испитало:  

а) колико се често налазе у улози беседника и  

б) какво је њихово мишљење о томе да ли је постојећи изборни ста-
тус студијског предмета Реторика током њихових основних студи-
ја био довољан да стекну реторичка знања која у пракси доприно-
се развоју њихове говорне културе и говорничкој вештини. 
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Мирьяна М. Стакич 
Университет в Крагуеваце, Педагогический факультет в Ужице 

ПОЛОЖЕНИЕ  ПРЕДМЕТА РИТОРИКА  НА УЧИТЕЛЬСКИХ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТАХ 

Аннотация 

В настоящей работе рассматривается положение учебного предмета 
Риторика на учительских и педагогических факультетах. Целью исследования 
является определение: 1) изучается ли учебный предмет „Риторика” на 
учительских и педагогических факультетах в Республике Сербия и каков его 
статус, и 2) каковы взгляды студентов педагогического факультета о важности 
разговорных навыков в профессии учителя и воспитателя и важности изучения 
предмета Риторика в процессе усвоения учебных программ. Исследование 
проведено в ноябре 2018 года. Анализируя учебные программы государственных 
учительских и педагогических факультетов в Республике Сербия, было 
установлено, что знания из теории речи приобретаются на всех учительских и 
педагогических факультетах. Выборка из 119 студентов третьего и четвертого 
курса Педагогического факультета в Ужице была исследована, чтобы определить 
мнение студентов о важности изучения предмета Риторика в процессе усвоения 
образовательно-профессиональных программ. Результаты, основанные на взглядах 
студентов, показывают, что и для учителей, и для воспитателей важно быть 
хорошим оратором и что изучение учебного предмета Риторика важно для 
выбранной ими профессии. В дополнение к тому факту, что на учительском и 
педагогическом факультетах значительное внимание уделяется развитию речевой 
культуры, изучению теории ораторства и совершенствованию навыков речи, 
необходимо рассмотреть вопрос о включении Риторики в группу основных 
учебных предметов, которые изучают будущие учителя и воспитатели. 

Ключевые слова: риторика, теория речи, разговорные навыки, речевая 
культура, учительский и педагогический факультеты. 
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DERIVATION IN ENGLISH – NAMES OF 
PROFESSIONS AND THEIR TRANSLATION           

INTO SERBIAN 

Abstract: Derivation is one among the many processes of word-formation 
in English. It is a word-formation process by which a new word is produced from 
an already existing one by adding affixes (prefixes, infixes or suffixes) to a base. 
Affixes are also added to a base in the process of inflection, but in the case of 
inflection, it is not a new word that is produced, but only a grammatical variant of 
an already existing word. The paper discusses the affixes (suffixes mostly), which 
are used to produce the words denoting professions in English. It also deals with 
the new professions that are appearing every day due to the changes in all areas of 
human life and how the English language produces the new terms to cover these 
new needs. The point is that the names of all those professions are hard or even 
impossible to translate into Serbian, so the job of a translator is to discover the 
ways of how to find the best solution for the problem either by inventing a new 
term, or more often by adapting the foreign words to follow the rules of the                  
Serbian language, which is not an easy task to do. 

Key words: morphology, word-formation, derivation, suffix, profession, 
translation. 

I 

Morphology is a word of Greek origin made up of a word morph, meaning 
shape, form and the suffix -ology, meaning the study of something.                       
Morphology is a part of linguistics that deals with word study, the ways in which 
words are formed and with an internal structure of word forms.           

It is sometimes very hard to determine what exactly can be said to be a word 
in any particular language. There are numerous disagreements about that among the 
linguists. Many think that a term lexeme is a more appropriate term for denoting a 
basic unit of any language, because it refers to all the possible shapes a word can 
take. In the dictionaries, lexemes are the entries, and not some particular appearance 
of any word in question. For example, we shall not find worked in any dictionary as 
a separate entry, but there will be the lexeme to work within which separate                     
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representations like works, working, worked and work will be found. But, we shall 
not go deeper into the discussion of this kind in this paper. We shall discuss one of 
the processes in which a word can be formed in English, namely, the process of              
derivation.  

In the English language, derivation is the process of forming a new word 
from the already existing one by adding an affix (a prefix, an infix or a suffix) to the 
base. L. Bauer says: A base is any form to which affixes of any kind can be added. 
This means that any root or any stem can be termed a base, but the set of bases is 
not exhausted by the union of the set of roots and the set of stems: a derivationally 
analysed form to which derivational affixes are added can only be referred to as a 
base (1983: 21). Put another way, base forms are words that are not derived from or 
made up of other words. According to Ingo Plag, The term ‘root’ is used when we 
want to explicitly refer to the indivisible central part of a complex word. In all other 
cases, where the status of a form as indivisible is not an issue, we can just speak of 
bases (or, if the base is a word), base words (2003: 10).  

What is the difference between a root and a stem? In morphology, a root is a 
form that is not further analyzable and which remains when all inflectional or                 
derivational affixes are removed. For example in the word dishonesty, the root is 
honest, the part which remains and cannot be further analysed after the prefix                 
dis- and the suffix -y are removed. A stem is a term which is used only in                            
inflectional morphology; that means that only inflectional affixes can be added to it. 
So, in the word sleeping, the stem is sleep; it is the part of the word that               
remains when the inflectional suffix -ing is removed.  

Word formation in English encompasses many different processes, among 
which the processes of inflection and derivation are similar to some extent because 
they both use affixes to form a word. But inflectional and derivational morphology 
also differ because inflectional affixes added to a base do not produce a new                  
word – they only change a word form in a sense of grammar, by changing the tense 
in verbs, or making difference between singular and plural in nouns, for example. A. 
Carstairs- Mc Carthy says that: Inflection affects nouns, verbs, adjectives and a few 
adverbs, as well as the closed classes of pronouns, determiners, auxiliaries and 
modals. However, the maximum number of distinct inflected forms for any                      
open-class lexeme is small (2002: 42). The most often used inflectional suffixes are: 
-s (in nouns), -ing, -ed, and -s (in verbs), -er and -est (in adjectives and adverbs). 

Derivational morphology results in creation of a new word with a new                  
meaning. Most, but not all derivational processes change the word class, producing 
nouns from adjectives, nouns from verbs, adverbs from adjectives, verbs from 
nouns, and so on. But, some of them do not do that – they merely produce the words 
of the same class, but of different quality; so the suffix -let produces nouns which 
are smaller than X, like in book and booklet, while the negative prefix de-  produces 
new verbs, as in compose and decompose, for example. 
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II SUFFIXES THAT DENOTE PROFESSIONS IN ENGLISH 

The names of professions in English are derived with the use of different               
suffixes. That means that the names of professions are not derived using any prefix 
or infix, for example. The number of such suffixes is not very big, and almost all of 
them will be listed below. The derivational suffixes which are most often used in 
forming the names of professions are the following: 

1. Suffix -er is a suffix used in forming nouns designating persons from the 
object of their occupation or labour. The origin of this noun suffix is in Middle Eng-
lish -er(e), a coalescence of Old English -ere agentive suffix. The examples from 
that period can be recognized in the nouns such as tiler, tinner or hatter. This suffix 
also serves as the regular English formative of agent nouns, being attached to verbs 
of any origin, the examples being: harvester, teacher, employer, writer, worker, and 
so on. 

This suffix also occurs in loanwords from French in the Middle English peri-
od, most often in names of occupations like archer, butcher, butler, carpenter, gro-
cer, officer, and so on. 

1. Sometimes the suffix -er can be contrasted with the suffix -ee, in that the  
-er denotes people who “do” and -ee people who “experience” something. Most of-
ten transitive verbs are used for forming such nouns, as, for example, in: payer and 
payee, addresser and addressee, employer and employee. But recently, there have 
been nouns produced to denote the performer of an act with the base being an in-
transitive verb, as in escapee or returnee, for example. 

2. Is another noun-forming suffix -or now functioning in English as an or-
thographic variant of -er. It is used to form animate or inanimate agent nouns occur-
ring originally in loanwords form Anglo-Saxon, like tailor, debtor or lessor for ex-
ample. Now, the suffix denotes a person that does what is expressed by a verb, the 
examples being: sailor, actor, conductor, operator, shopper, expropriator, conser-
vator, translator, navigator, and so on. 

3. Is a noun-forming suffix -ant occurring originally in French and Latin 
loanwords (like in servant, for example). It is especially used for forming the nouns 
denoting human agents in legal actions or other formal procedures, the examples 
being: applicant, assistant, defendant, attendant, and so on. This suffix can be added 
only to bases of Latin origin, with a very few exceptions. 

4. Is a suffix -ent equivalent to -ant, which is also appearing in nouns of Lat-
in origin. It is used to form nouns causing or performing an action, and is added 
mostly to verbs. The examples are president, superintendent, recipient, agent, but 
also delinquent, dissident, and others. This suffix is not so productive as the others 
mentioned above. 
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5. Is a suffix -ist that often corresponds to verbs ending in -ize, and nouns 
ending in -ism. When the names of professions are in question, it is used to denote a 
person who practices something. Its origin is in Middle English, but through Latin 
and Greek languages. The examples are: scientist, dentist, pianist, violinist, physi-
cist, motorist and so on. 

6. Is a noun -eer forming suffix occurring originally in loanwords from 
French. It denotes persons who produce, handle, operate or deal with something. 
The examples are: auctioneer, engineer, charioteer, musketeer and so on. Now, the 
suffix is often used pejoratively as in profiteer or racketeer, for example. 

7. Is a noun-forming suffix -ian with the same meaning as the suffix -an, and 
is mostly added to the nouns of Latin origin. Now, the former one is more produc-
tive of the two, especially in recent coinages and especially when the base ends in a 
consonant. The examples are: musician, pediatrician, physician, politician, phoneti-
cian, optician, librarian and so on. 

8. Is a noun-forming suffix -ster referring especially to occupations or asso-
ciations, and often having a derogatory meaning, as in gangster, gamester and mob-
ster, for example. This suffix is not very productive.  Other examples that do not 
convey any derogative meaning are teamster, songster and tapster. 

9. Is a noun-forming suffix -ive which is not very productive in forming the 
names of the professions. The names of few occupations formed in this way are  
detective and fugitive for example. 

10. Is a noun-forming suffix -ic occurring mainly in loanwords from Greek 
and is found in the names of professions like mechanic, critic, cleric and others. 

11. Suffix -ess is used for forming distinctively feminine nouns and the                 
professions that only women occupy. It was borrowed from French and now is                 
added to the agent nouns mostly ending in -er and -or. The examples are:                 
actress, stewardess, hostess, waitress, poetess and others.  

12. Suffix -ie denotes professions that appeared relatively recently, like bookie, 
and groupie, for example. 

13.  Derivation with a zero suffix. In the names of certain professions the             
derivations with a zero suffix occur. So, for example, we can say, that the noun 
cook, meaning someone who does the cooking, is derived from the verb to cook by 
using a zero suffix, although many linguists would have different opinions about this 
type of noun-forming definition. The fact is that by adding a regular noun-forming 
suffix -er (which is used for producing nouns denoting professions) to the verb to 
cook, the word cooker is produced which denotes an appliance used for cooking and 
not the profession itself. The words following this type of derivation are guide, 
nurse, spy and some others. 

Many names of professions in English are produced by other word-formation 
processes among which compounding is the most frequent one. So, all the names of 
professions containing -man, as a combining form in them, are compounds, like: 
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fisherman, fireman, policeman, handyman, and others. Very rarely, the names of 
some professions of foreign origin, taken mostly from the Greek language and               
absorbed into English, are produced by adding a prefix to a base. We can                  
mention the word architect, for example. The origin of this word is in the Old 
Greek, in the word architekton, meaning a builder. The word was derived                 
using the prefix archi and the base tekton.  

III THE DEVELOPMENT OF NEW PROFESSIONS AND 
TRANSLATION OF THEIR NAMES INTO SERBIAN 

Languages change all the time following the changes in society. New words 
emerge every day in different areas of human life: in politics, economy, medicine, 
technology, education and before all, in the area of entertainment.  

 With the disappearance of the old crafts and artifacts many professions                   
became obsolete and the names for them disappeared from life and very often from 
the dictionaries. So, it is very difficult nowadays to find a charioteer, a                         
pinsetter, a lamplighter, a film projectionist or even a video store employee. With the 
disappearance of the things that these and many other professions used in their work, 
the need for the work itself disappeared, too. But, at the same time new professions 
arise almost every day.  

Most of the new professions appear in the IT sector. With the development of 
IT sector, a whole new language was developed. The development of the Internet 
created jobs like web developer, app developer, software engineer, cloud services 
specialist, social media manager, IT trainee, network analyst, data miner, hacker, 
bug bounty hunter and many others. If we take a close look at these coinages we 
shall notice that most of them are in fact endocentric compound nouns with the 
right-hand element being a centre. That right-hand element is a derivative denoting a 
profession and is produced by adding a derivative suffix like -er, -or, or -ee to the 
base, while the left-hand element of the compound serves as an adjective narrowing 
and explaining the meaning of the derivative within a compound.   

With the development of social networks, many occupations emerged and 
new names for them had to be produced. The professions not known of a few                  
decades before, have now become a common place in our everyday lives. Many 
people earn their living doing something that generations before them would not 
even consider possible. So, nowadays there are bloggers, YouTubers,                    
gamers, social media influencers, bots and haters, for example. The names for these 
occupations have been derived following the same derivational processes that are 
commonly used in the English language, mainly by using the most common                      
derivative suffix -er. The exception is a bot produced by the word formation process 
of clipping – in this example the first part of the word robot has been clipped to 
form a new word. 



Ljubičić, G.: Derivation in English – Names of Professions and Their Translation into… 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 21 • БР. 20 • ДЕЦЕМБАР 2018 • 191–198 

 

196 

The development of financial sector, banking and economics in general, also 
brought about dozens of new professions not known before. The first and most 
widely spread profession is that of a manager, now used in a new and broader sense 
of the word. Other professions in this area are executive officer, CEO (chief                     
executive officer), PR manager(or simply PR), Human Resources manager (or                
simply HR), Millennial Generational expert, and many others. We will notice here 
that the names of many new professions are used in a form of an acronym, which is 
also one of the word-forming processes in English. 

Other areas of human life also developed new professions and invented new 
names for them. So, now there is a profession of a life coach, motivational speaker, 
trendsetter, show runner, stylist, fitness instructor, freelancer, story liner and even 
vegan butcher. Many of these professions are known only to a narrow number of 
people who work in that specific area of human life or who are in some other way 
connected to it.  

The main difficulty arises when the names of these professions have to be 
translated, into Serbian, for example, or, namely, into any other language. We very 
soon realize that a simple, one-word translation is almost impossible. Serbian                   
language does not have the synonyms for all those new words denoting new and 
different professions. Many of the newly-developed professions would require a 
phrase or even a whole sentence to be translated or described, which would                   
complicate and slow down the communication.  

So, nowadays, the most common process in word production in the area of 
human professions and occupations is the process of word borrowing. We cannot 
say that this is the process not known of before. It has been happening all the time. 
The languages are borrowing the words from one another and accepting them as the 
regular words of their corpus. That is why some of the words denoting the names of 
the professions have stayed unchanged for centuries, like the words engineer,                
architect, pianist, musketeer or operator, for example,  

Nowadays, new English words are simply introduced into Serbian with no 
change in form or meaning. Even pronunciation is the same with only a few                       
exceptions. This thing is happening because it is much easier to adopt those words 
the way they are then to search for a suitable word that already exists in Serbian or 
to invent a new word which might or might not be accepted by broad groups of                 
language users. So, Serbian speakers consciously or unconsciously adopt the words 
from the English language and willingly or unwillingly learn that foreign language 
because they do not have a choice. The languages mingle and that is how Serbglish is 
produced. English influences the grammar of the Serbian language, too. The                
Serbian language accepts some of the morphological rules that are not in the nature of 
this language: for example, the common Serbian suffixes for producing the names of 
professions, such as -ač, -ar, -ak, -ik, are now replaced by the English -er, -or and -ist. 
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CONCLUSION 

We can say that the process of derivation is a very productive process of word 
forming in English. It is often used in producing words denoting professions or                
occupations, and, in most cases, the process is performed by adding a suffix (not a 
prefix or an infix) to a base. Due to the development of all areas of human life, new 
professions emerge almost on a daily basis, and the need for new words is constantly 
present. Some of the new profession-denoting words are impossible to translate into 
Serbian. The job of a translator is to find the best way to introduce the new words 
either by inventing new Serbian coinages to replace them or simply by borrowing 
new words as they are. It is a very delicate job, and only time will show which                
solution turned out to be the best.  
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ДЕРИВАЦИЈА У ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ – ИМЕНА ЗАНИМАЊА И    
ЊИХОВ ПРЕВОД НА СРПСКИ ЈЕЗИК 

Резиме 

Деривација је један од процеса грађења речи у енглеском језику. То је 
процес образовања речи у којем се од већ постојеће речи производи нова реч 
додавањем афикса (префикса, инфикса или суфикса) на основу. Наставци се 
такође додају на основу и у процесу флексије, али, у том случају, резултат није 
нова реч већ само граматичка варијанта већ постојеће речи. Рад се бави афиксима 
(суфиксима углавном) који се користе да произведу нове речи у енглеском језику 
које означавају занимања. Он такође разматра нова занимања која се појављују 
сваког дана због промена у свим сферама људског живота и тиме како енглески 
језик производи нове термине да испуни те потребе. Чињеница је да је тешко или 
готово немогуће превести имена свих нових занимања на српски језик, тако да 
преводилац мора да открије начине како да пронађе најбоље решење за овај 
проблем, било измишљајући нови термин у матерњем језику или, чешће, 
прилагођавајући стране термине правилима српског језика – што није лак посао. 

Кључне речи: морфологија, грађење речи, деривација, суфикси, занимања, 
превођење. 
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EDUCATION∗∗ 

Abstract: Authors draw attention to the TARGET model for stimulating 
student motivation and single out the category of learner/student autonomy in 
instruction as a major motivation tool. In view of this, they start from the fact 
that to motivate students, we must satisfy their need for autonomy, create 
conditions in which they can experience the feeling of personal initiative, 
actively participate in math classes and make decisions regarding their activities 
in the learning process, methods of assessment, instruction methods used in 
class, as well as methods of content and task realisation. Authors organised a 
survey on a sample of teachers and students the aim of which was to examine 
teachers’ opinions about the importance of learner autonomy for stimulating 
their motivation, and students’ opinions about the presence of personal 
autonomy in elementary mathematics education. Results show teachers 
recognise the importance of learner autonomy in mathematics education, but 
also that most students believe they are not given a chance to organise 
mathematics classes together with their teachers. In addition, most teachers 
claim student wishes and interests regarding mathematics classes should be 
respected, but most students are certain their wishes and interests are not 
acknowledged or acted on in elementary mathematics education.   

Key words: learner/student autonomy, motivation, elementary mathematics 
education, TARGET model.  
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INTRODUCTION 

Student motivation represents one of the most important elements of 
instruction, but also “the most important factor educators can target in order to 
improve learning” (Vero & Puka, 2017: 58). In the field of mathematics education, 
motivation represents a desirable outcome and a means for improving understanding 
(Pantziara & Philippou, 2015: 386), a basis for studying content, but also the 
ultimate result of elementary mathematics education. Learning can be successful if 
preceded by strong motivation, i.e. student’s wish and intention to put in effort to 
learn something and acquire certain knowledge (Egerić, 2001: 36). All this obligates 
teachers to motivate students to master mathmatics content to the best of their 
ability, and to make mathematics education such as to result in the development of 
existing, and the creation of new and stronger student motivation to learn 
mathematics (Špijunović i Maričić, 2016: 411). 

According to J. Bruner, student motivation in the process of education 
represents a complex system the formation and optimal maintenance of which 
requires us to introduce students to the goals of education and learning (as cited in 
Antonijević, 2010: 57). To be a successful learner, “one doesn’t need ability 
(capability) only, but a desire (motivation) as well” (Trebješanin, 2009: 9). Students 
will be more interested in learning and more willing to perform certain activities if 
supported by teachers in activities for which there is intrinsic motivation and which 
possess personal significance (Niemiec & Ryan, 2009). Students with intrinsic 
motivation are “determined even in failure, prone to choosing harder tasks, etc, 
without expecting special rewards or acknowledgement” (Špijunović i Maričić, 
2016: 412). Hence the recommendation that teachers in elementary mathematics 
education should offer the possibility of choice and autonomy to students as often as 
possible, and use different motivation strategies to stimulate them.  

The most useful way of understanding student motivation is by examining 
their behaviour focused on achieving a particular goal (Mansfield, 2010). Based on 
these views, most researchers of motivation switched from need-oriented discusson 
to goal-oriented discussion: destination points or designated results of planned 
behavioural patterns (Brophy, 2015: 91). The achievement goal theory is precisely 
what forms the basis for unifying current research on motivation aspects in 
education referring to expectations. The core of this theory implies shifting emphasis 
from behaviour to cognition, from quantitative to qualitative aspects of motivation 
and from individual to social domain (Brophy, 2015). Ames and her associates 
discovered that the environment in which the student learns has a great impact on 
motivation, because it creates a motivational climate that influences the student’s 
view of the goal (Ames & Archer, 1988). In that sense, it is necessary to identify 
elements of the environment structure (classroom) that contribute to the designated 
orientation on mastering content and impact motivational climate that directly 
influences orientation on student achievement (Ames, 1992). The TARGET model 
of motivation has been developed based on these theoretical reflections.  
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The TARGET model for stimulating student motivation in instruction is the 
work of two authors, Epstein & Ames (Epstein, 1989; Ames, 1992), who used the 
achievement goal theory, which relies on the development of particular student 
goals and stimulation of classroom climate oritented toward mastering content and 
skills as the starting point of their construct. These authors began constructing 
their model from the understanding of individual motivation, i.e. taking into 
account the meaning of achievement-oriented behaviour for an individual and the 
function of that behaviour. The TARGET model comprises six categories which 
put together make the climate in the classroom and influence student behaviour 
and their management of that behaviour. TARGET stands for the following 
concepts: Task, Authority, Recognition, Grouping, Evaluation, and Time. The main 
purpose of this model is to stimulate students to learn and master content or skills 
provided they are appropriately managed. Elements of the TARGET structure are 
mutually dependent and interwoven, but their combined impact on student 
motivation is great. To efficiently stimulate motivation, one must uphold all the 
aforementioned structures, whereas emphasising individual structures results in 
short-term motivation (Ames, 1992). 

Engagement, decision-making and student autonomy are all relevant 
dimensions of authority structure (Epstein, 1989; Ames, 1992). This paper 
distinguishes the concept of student/learner autonomy within the TARGET model 
for stimulating student motivation in mathematics education. This dimension implies 
student ability to achieve roles of the leader, develop the feeling of personal control 
and independence in the learning process  (Ames, 1992; as cited in Bojović, 2017: 
113). According to Lalić-Vučetić, satisfying student’s needs for autonomy and 
competence represents “a major prerequisite for maintaining intrinsic motivation, so 
the dominant problem is how to preserve the quality of motivation in the process of 
formal learning” (2017: 36). Brophy (2015) also believes that to achieve student 
motivation, it is important to satisfy their need for autonomy, competence and 
relatedness, as well as the need to feel connected to others in the environment, to 
efficiently operate in it and to experience the feeling of personal initiative. To avoid 
the feeling of being controlled and pressured in students, the atmosphere in the 
classroom and in school in general should be conducive to the satisfaction of these 
needs so the students would feel they are given the freedom of choice in class. 
Epstein believes students should be given the opportunity to actively participate in 
the learning process by giving them roles of the leader, possibility of choice and 
opportunity to fashion the role on their own (Epstein, 1989). Research results 
indicate students with a strong sense of autonomy in class express a higher level of 
engagement in the learning process, their intrinsic motivation is stronger, they are 
more determined and achieve better results (Lalić-Vučetić, 2016: 8).  

Analysing student autonomy in the classroom and ways to stimulate them to 
actively engage in instruction, I. Bojović (2017) cites practical implications related 
to student autonomy in the form of statements which reflect the compliance with the 
principles of student autonomy in instruction: activities in class allow students to 
actively engage in the learning process by assuming roles of the leader, provide 
them with the possibility of choice and opportunity to make decisions on their own; 
students’ desires in the process of planning instruction are acknowledged (choice of 
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instruction methods, division into groups, roles within the group, assessment 
methods, etc.); students are given the opportunity to solve problems “in their own 
way”; activities that stimulate student independence are planned; students’ views are 
taken into account; every student is given a chance to demonstrate their 
independence (2017: 118). Motivation strategies stated above can help students feel 
they have an active role in the process of learning and teaching, thus shifting from 
the position of a passive observer to the position of an active participant in the 
teaching process.   

The type and frequency of engagement in mathematics classes determines 
whether students are active or passive in the achievement process. Active students 
are those that take part in decision-making about topics they want to study, those 
that participate in knowledge and skill assessment and seek help without shame or 
fear if something is unclear to them. Teachers should partner up with students to 
develop skills related to personal responsibility for one’s learning in mathematics 
education. Students should participate in decision-making together with teachers, 
because authority of the teacher should be shared with students in such a way as to 
carefully and respectfully handle their needs and feelings (Bojović, 2017). This way, 
students are given the opportunity to actively engage in mathematics education and 
make decisions about their activities in the learning process, methods of assessment, 
instruction methods used in class, as well as methods of content and task realisation. 
We should pay special attention to the fact underlined by Brophy – all students 
should be offered autonomy and possibility of choice, not just those with high 
academic achievement, as is a common practice among many teachers (2015: 287). 

Therefore, we should encourage and stimulate student autonomy and provide 
appropriate support for students who require more help. Ames particularly 
emphasises the fact that by giving students the opportunity to make choices, we 
increase their feeling of importance in the learning process organisation, which 
further motivates students to master content (Ames, 1992: 266). Each activity of the 
teacher aimed at stimulating student autonomy will help develop positive attitudes 
and feelings toward one’s abilities, school courses, school itself, as well as toward 
the learning process. This way, teachers create and stimulate additional motivation 
both in the classroom and outside of it.   

What is the situation like in practice? We have no reliable knowledge of the 
extent of student autonomy in mathematics education in junior grades of primary 
school. For these reasons, we wanted to examine the situation in elementary 
mathematics education and analyse students’ opinions about the importance of 
learner autonomy in stimulating their motivation to learn elementary mathematics, 
but also to view this problem from the perspective of students, using their opinions 
about the presence of learner autonomy in mathematics classes in the process.  
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METHODOLOGICAL FRAMEWORK 

We examined representation and significance of student autonomy as a 
motivational factor in mathematics education for junior grades of primary school 
through two research tasks:  

1. Examine teachers’ opinions about the importance of student autonomy in 
stimulating their motivation;  

2. Examine students’ opinions about the presence of personal learner 
autonomy in elementary mathematics education.  

Dependent variables in this research are student and teacher opinions about 
the importance of student autonomy in stimulating motivation in elementary 
mathematics education.  

Independent variables are: 

– for teachers: years of professional experience in teaching (less than 12 
years, between 13 and 24 years, more than 25 years of experience as a teacher); level 
of education (college, bachelor’s degree, master’s degree);  

– for students: gender (boys or girls) and marks in mathematics (excellent (5), 
very good (4), good (3), sufficient (2)). 

The research was conducted in May 2018 on a sample of teachers (N = 104) 
chosen from the population of teachers working in primary schools in Serbia during 
academic year  2017/2018 and a sample of students (N = 112) who attended the 
fourth grade of primary school during 2017/2018. The student sample was chosen 
from the classes headed by teachers from the teacher sample. The sample 
encompasses teachers with different professional experience and level of education, 
as well as students of the fourth grade of primary school, but of  different gender and 
different achievement in elementary mathematics education. The highest percent of 
respondents were teachers whose professional experience falls in the range between 
13 and 25 years (37.5%), followed by teachers with more than 12 years of 
professional experience (34.61%), whereas the smallest percent of respondents have 
over 25 years of professional experience (27.89%). Among the respondents, 55.77% 
teachers have a bachelor’s degree, 24.04% have a master’s degree, whereas 20.19% 
are college graduates. When it comes to the structure of the student sample, 50.89% 
are boys, and 49.11% are girls. Most students scored excellent (5) (50.89%) and 
very good (4) (29.46%), followed by good (3) (12.5%) and satisfactory 2 (7.15%) 
marks in mathematics. 

The research was based on the implementation of a descriptive method. Data 
necessary for the research were collected through a survey. We created two survey 
questionnaires containing closed-ended questions, one for students and the other for 
teachers. The value of the Cronbach alpha coefficient of the teacher survey equalled 
0.887, аnd 0.81 for student, which indicates a high reliability of the instruments and 
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justifies its acceptability. The survey was anonymous to ensure respondent sincerity 
and avoid giving desired answers.    

Data obtained in the survey were processed with the IBM SPSS Statistics 20. 
Descriptive statistics measures used include frequencies, percents and a chi-square test. 

RESEARCH RESULTS 

Teachers’ Opinions about the Importance of Student Autonomy in Elementary 
Mathematics Education Aimed At Stimulating Student Motivation 

The first research task was to examine teachers’ opinions about the 
importance of student autonomy with the aim of stimulating their motivation in 
elementary mathematics education. We acquired the responses to the following 
questions from the teachers in the survey (yes, undecided, no):  

– In your opinion, would students be more motivated to learn if allowed to 
take part in realisation and planning of math classes?  

– In your opinion, should students’ wishes and interests be acknowledged and 
acted on in math classes?  

Results show that most teachers (60.6%) think students would be more 
motivated to learn if allowed to take part in the organisation and planning of math 
classes. A quarter of teachers declared as undecided, whereas 14.4% of teachers 
expressed a negative attitude (Table 1). 

Table 1. Opinions of teachers with different professional experience about                         
the motivational significance of student participation in organisation                                 

and planning of math classes  
 

Years of 
experience  Yes Undecided No Σ 

 
 
χ2 = 6.181 

df = 4 
р = 0.186 

Less than                   
12 years 

f 
% 

26  
72.2 

7  
19.4 

3  
8.3 

36 
100.0 

Between 13                
and 25 years 

f 
% 

23  
59.0 

8  
20.5 

8  
20.5 

39 
100.0 

Over 25                   
years 

f 
% 

14  
48.3 

11 
37.9 

4  
13.8 

29 
100.0 

Σ 
f 

% 
63  

60.6 
26  

25.0 
15  

14.4 
104 

100.0 
 

 
Looking at Table 1, we can see that least experienced teachers predominantly 

(72.2%) believe student participation in the organisation and planning of math 
classes improves student motivation to learn in elementary mathematics education, 
whereas most experienced teachers are least convinced in the accuracy of this 
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statement (48.3%). Most teachers who responded negatively have between 13 and 
25 years of experience in education (20.5%), whereas the smallest number of 
teachers who responded negatively have less than 12 years of experience (8.3%). 
However, the value of the chi-square test (χ2 = 6.181; df = 4; р = 0.186) shows there 
is no statistically significant difference in motivational importance of student 
participation in the organisation and planning of math classes between different 
groups of teachers.  

When it comes to the opinions of teachers with different levels of education, 
we can see that teachers with a bachelor’s and master’s degree have a more positive 
outloook on student autonomy in the realisation and planning of math classes in 
comparison to teachers with college degrees (Table 2).  

Table 2. Opinions of teachers with different levels of education about                      
motivational importance of student participation in organisation                                         

and planning of math classes  
 

Level of 
education 

 Yes Undecided No Σ 

χ2 = 7.773 
df = 4 

р = 0.100 

College f 
% 

9  
42.9 

8  
38.1 

4  
19.0 

21 
100.0 

Bachelor’s 
degree 

f 
% 

38  
65.5 

15  
25.9 

5  
8.6 

58 
100.0 

Master’s  
degree 

f 
% 

16  
64.0 

3 
12.0 

6  
24.0 

25 
100.0 

Σ f 
% 

63  
60.6 

26  
25.0 

15  
14.4 

104 
100.0 

 
The calculated value (χ2 = 7.773; df = 4; р = 0.100) does not confirm the 

statistical significance of differences observed in the opinions of teachers with 
different levels of initial education about motivational importance of student 
participation in the realisation and planning of math classes.  

With the next question, we wanted to examine teachers’ opinions about 
whether student wishes and interests should be taken into account in math classes, 
in other words, whether student perspective should be acknowledged. Most 
teachers (73.1%) believe that student wishes and interests should be acknowledged 
in math classes, 22.1% teachers were undecided, whereas only 4.8% of teachers 
believe that student wishes and interests should be ignored in elementary 
mathematics education (Table 3). 

Further analysis was focused on learning whether there is a statistically 
significant difference in the opinions of teachers with regard to their professional 
experience. The results are shown in Table 3. 
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Table 3. Opinions of teachers with different professional experience                      
about the need to acknowledge student wishes and interests in                                 

elementary mathematics education  
 

Years of 
experience 

 Yes Undecided No Σ 
 
 

χ2 = 1.287 
df = 4 

р = 0.863 

Less than                     
12 years 

f 
% 

26  
72.2 

8  
22.2 

2  
5,6 

36  
100.0 

Between 13                
and 25 years 

f 
% 

28  
71.8 

10  
25.6 

1 
2.6 

39 
100.0 

Over 25 years f 
% 

22  
75.9 

5  
17.24 

2  
6.89 

29  
100.0 

Σ 
f 

% 
76 

73.1 
23 

22.1 
5 

4.8 
104 
100 

 

 
Observing the data shown in Table 3, we can see there are small 

differences in the opinions of teachers with different professional experience, and 
the value of the chi-square test  (χ2 = 1.287; df = 4; р = 0.863) indicates there is no 
statistically significant difference in the need to acknowledge student wishes and 
interests in elementary mathematics education between teachers of different 
experience.  

Table 4. Opinions of teachers with different levels of education about                                       
tхе need to acknowledge student wishes and interests in elementary                      

mathematics education 
 

Level of 
education 

 Yes Undecided No Σ 

χ2 = 7.392 
df = 4 

р = 0.116 

College f 
% 

16 
76.2 

3  
19.1 

2  
4.7 

21  
100.0 

Bachelor’s 
degree 

f 
% 

38 
65.5 

18  
31.0 

2  
3.4 

58  
100.0 

Master’s  
degree 

f 
% 

22 
88.0 

2  
8.0 

1  
4.0 

25  
100.0 

Σ 
f 

% 
76 

73.1 
23  

22.1 
5   

4.8 
104  

100.0 
 
From the results shown in Table 4, most teachers who believe that it is 

important to acknolwedge student wishes and interests have a master’s degree 
(76.1%), where as the least number of teachers have a bachelor’s degree (65.5%), 
but the resulting value (χ2 = 7.392; df = 4; р = 0.116) doesn’t indicate any statistical 
significance in the difference of opinions with regard to the teachers’ level of 
education.   
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Students’ Opinions about the Presence of Learner Autonomy                                          

in Math Classes 

To understand the current practice in elementary mathematics education, we 
examined students’ opinions as well. They also represented control of teachers’ 
opinions. Students were part of a group that provided opinions about the presence of 
learner autonomy in math classes. Students expressed their opinions by answering 
the following questions (yes, undecided, no):   

– Are you allowed to organise lessons in math classes together with the 
teacher (to suggest to do things differently, to suggest alternative 
assessment methods)?  

– Are you ever allowed to do the things you want or things that interest you 
in math classes?  

Most students (51.8%) think they do not have the opportunity to organise 
classes the way they would like, whereas 25.9% of students believe they do have 
such an opportunity. Others (22.3%) were undecided (Table 5). 

Table 5. Opinions of students of both genders about opportunities to organise                  
math classes on their own in elementary mathematics education 

 
Gender  Yes Undecided No Σ 

χ2 = 0.936 
df = 2 

р = 0.626 

Girls f 
% 

12  
21.8 

13  
23.6 

30  
54.5 

55  
100.0 

Boys f 
% 

17  
29.8 

12  
21.1 

28  
49.1 

57  
100.0 

Σ 
f 

% 
29  

25.9 
25 

 22.3 
58  

51.8 
112  

100.0 
 
Looking at Table 5, we can see that an equal number of male and female 

students believe they do not have the opportunity to organise classes or offer 
suggestions. The number of male students who believe they are allowed to do so is 
slightly higher (29.8%) compared to female students (21.8%). More girls were 
undecided than boys. The resulting chi-square test (χ2 = 0.936; df = 2; р = 0.626) 
indicates there is no statistically significant difference in the opinions concerning 
the possibility to organise classes together with the teacher, suggest alternative 
instruction or assessment methods in elementary mathematics education between 
different genders.  
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Table 6. Opinions of students about the opportunities to organise classes                             
in mathematics education on their own with regard to their achievement 

 
  Yes Undecided No Σ 

χ2 =7.902 
df = 6 

р = 0.245 

Satisfactory 
(2) 

f 
% 

4  
50.0 

2  
25.0 

2  
25.0 

8  
100.0 

Good (3) f 
% 

1  
7.1 

5 
35.7 

8  
57.1 

14  
100.0 

Very good 
(4) 

f 
% 

8  
24.2 

9  
27.3 

16  
48.5 

33  
100.0 

Excellent (5) f 
% 

16  
28.1 

9  
15.8 

32  
56.1 

57  
100,0 

Σ f 
% 

29  
25.9 

25  
22.3 

58  
51.8 

112  
100.0 

 
Analysing the opinions of students with different marks in math, we can see 

the opinions of students that scored very good (4) and excellent (5) marks are fairly 
uniform, whereas the opinions of students whose achievement was assessed as 
satisfactory (2) are divided. Most undecided students are those who scored good (3) 
marks. The resulting value of the chi-square test χ2 = 7.902; df = 6; р = 0.245) 
indicates there is no statistically significant difference in the opinions of students 
with different marks about the presence of opportunities for independent 
organisation of classes in elementary mathematics education.  

Answering the question whether they do what they would want and what 
interests them in math classes, most students (46.0%) answered their wishes and 
interests are not acknowledged in math classes, 24.3% believe their wishes and 
interests are acknowledged and acted on, whereas 29.7% are undecided (Table 7). 

Table 7. Students’ opinions about acknowledgment of their wishes and                         
interests in elementary mathematics education with regard to gender  

 
Gender  Yes Undecided No Σ 

χ2 = 0.477 
df = 2 

р = 0.788 

Girls f 14 17 24 55 
% 25.9 31.5 42.6 100.0 

Boys f 13 16 28 57 
% 22.8 28.1 49.1 100.0 

Σ 
f 27 33 51 112 
% 24.3 29.7 46.0 100.0 

 
Looking at Table 7, we can observe there are small differences in opinions 

between students of different gender, which is further confirmed by the value of the 
chi-square test (χ2 = 0.477; df = 2; р = 0.788).  
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Table 8. Opinions of students with different marks in mathematics about the 
acknowledgment of their wishes and interests in elementary mathematics education 

 
Student marks 
in mathematics 

 Yes Undecided No Σ 

χ2 = 12.511 
df = 6 

р = 0.051 

Satisfactory 
(2) 

f 4 3 1 8 
% 50.0 37.5 12.5 100.0 

Good                      
(3) 

f 2 8 4 14 
% 14.3 57.1 28.6 100.0 

Very good f 7 6 20 33 
% 21.2 18.2 60.6 100.0 

Excellent                  
(5) 

f 14 16 27 57 
% 25.0 28.6 46.4 100.0 

Σ 
f 27 33 52 112 
% 24.3 29.7 46.0 100.0 

 
The data in Table 8 show that most students who think they aren’t allowed to 

do what they would like and what interests them in math classes are those with very 
good marks (4) (60.6%), followed by students with excellent marks (5) (46.4%), 
good (3) (28.6%), and finally satisfactory marks (12.5%).  

Most students in the undecided category (57.1%) are those who scored good 
marks (3) in math, followed by those (37.5%) with satisfactory marks (2), students 
(28.6%) who scored excellent marks (5), and finally (18.2%) those who scored 
very good (4). It is interesting that students who scored the lowest marks believe 
they are doing what they like and what interests them in math classes. Differences 
in the opinions of students we observed are not statistically significant (χ2 = 12.51; 
df = 6, р = 0.051).  

CONCLUSION 

Results obtained in this research show that most teachers (60.6%) believe 
students would be better motivated to learn if allowed to take active part in the 
realisation and planning of math classes. However, most students think they are not 
given the chance to organise math classes together with their teacher. In addition, 
most teachers responded that student wishes and interests should be taken into 
account in math classes, because that way, we would stimulate their motivation. On 
the other hand, when examining students’ opinions on whether they are doing things 
they want and things that interest them in math classes, we discovered most students 
believe their wishes and interests are not acknowledged or acted on in elementary 
mathematics education. Another interesting result is the fact that students with 
higher marks commonly think their wishes are not acknowledged, unlike students 
with lower marks who think the opposite.  
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Most teachers understand that by allowing students to be independent, 
suggest changes, express their interests and wishes openly, as well as to choose 
elements of the teaching process, they increase students’ impression of importance 
in the organisation of the learning process, which motivates them to master the 
teaching content. But, the teaching practice shows something else entirely – students 
believe they are not given enough opportunity to express their autonomy in 
elementary mathematics education. Previous research also shows “students are 
convinced teachers neither acknowledge and encourage, nor openly curtail student 
autonomy in the teaching process” (Đerić, 2014: 21).  

Results obtained in the research show that students do not have full autonomy 
in mathematics education, but also that teachers are well-aware of its importance. 
Although teachers understand the purpose of implementing procedures which 
support student autonomy is to stimulate student motivation, based on students’ 
responses, we can conclude they seldom implement them in elementary mathematics 
education. Teachers should bear in mind that encouraging students to initiate 
activities on their own and making decisions related to the teaching process 
represents a crucial strategy by means of which they could stimulate their 
commitment, positive attitudes, intellectual and moral development, as well as 
mastery orientation (Epstein, 1989; Ames, 1992). 

The question of student autonomy in mathematics education is very 
important. A student who demonstrates autonomy in class will also demonstrate 
autonomy in the learning process, which is the basic requirement in this type of 
instruction. Research results indicate motivation “can be developed in teacher-
student interactions, provided student autonomy is stimulated in the process” 
(Lalić-Vučetić, 2016: 7), and also that students with a stronger sense of autonomy 
demonstrate a higher level of engagement in the learning process, they are more 
determined and achieve better results (Grolnick & Ryan, 1987). A student fully 
commited to the learning process, one who takes active part in math classes and 
makes decisions about their activities in the learning process, instruction methods 
used in class, realisation of the desired tasks and content, one who participates in 
assessment and self-assessment, evaluation and critical analysis will achieve better 
scores. Such students are interested in the learning content, they have a stronger 
achievement motivation and through personal motivation, they create an 
environment that suits their interests and abilities, which is again necessary for 
great achievement. Results obtained in this research show teachers are aware of 
the importance of student autonomy in instruction, that it can improve motivation 
to learn, as well as that strong motivation implies great achievement. These results 
would be a good starting point for further research about student motivation in all 
stages of mathematics education in primary school, and formal instruction in 
general. Teachers and students should become partners in the teaching-learning 
process, participating equally in this process and making all decisions together.   
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ЗАСТУПЉЕНОСТ АУТОНОМИЈЕ УЧЕНИКА КАО ЕЛЕМЕНТА     
TARGET МОДЕЛА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ МОТИВАЦИЈЕ У ПОЧЕТНОЈ 

НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ 

Резиме 

У раду аутори скрећу пажњу на TARGET модел за подстицање мотивације 
ученика у настави и издвајају категорију ауторитет ученика (Аuthority) и указују 
на значај аутономије ученика у настави као важног мотивационог средства. При 
томе полазе од чињенице да је за мотивацију ученика битно задовољити њихове 
потребе за аутономијом, створити услове да доживе осећај личне иницијативе, да 
активно учествују у настави математике и одлуче о својим активностима у процесу 
учења, начинима оцењивања, облицима рада на часу, као и о начинима реализације 
садржаја и задатака. На узорку учитеља и ученика организовали су истраживање с 
циљем да испитају мишљења учитеља о значају аутономије ученика за подстицање 
њихове мотивације и мишљења ученика о заступљености личне аутономије у раду у 
почетној настави математике. Добијени резултати показују да учитељи препознају 
значај аутономије ученика у настави математике, али да већина ученика сматра да 
нема прилику да заједно са учитељем организују час математике. Такође, већина 
учитеља се изјаснила да треба уважавати жеље и интересовања ученика на часовима 
математике, али већина ученика сматра да се не уважавају њихове жеље и 
интересовања на часовима у почетној настави математике.   

Кључне речи: аутономија ученика, мотивација, почетна настава 
математике, TARGET модел. 
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УТИЦАЈ ИСПИТИВАЊА ФУНКЦИОНАЛНЕ 
ЗАВИСНОСТИ ИЗМЕЂУ ВЕЛИЧИНА НА 

УСПЕШНОСТ У РЕШАВАЊУ МАТЕМАТИЧКИХ 
ПРОБЛЕМА 

Апстракт: Циљ овог истраживања јесте да испита у којој мери 
испитивање функционалне зависности између величина утиче на успешност 
у решавању задатака у почетној настави математике. Ефикасност увођења 
експерименталног фактора разматрана је на узорку од 60 ученика четвртог 
разреда основне школе методом ex post facto истраживања и дескриптивном 
методом, која подразумева статистичку анализу квантитативних података. 
Валидност формулисаних претпоставки испитана је помоћу тестова. 
Резултати истраживања показали су да је разматрање математичких 
објеката са релацијског аспекта од централног значаја за успешно решавање 
задатака. Закључујемо да анализа функционалних веза између величина 
представља вид подршке у решавању математичких проблема, који 
захтевају препознавање променљивих величина и односа међу њима. 
Наведени приступ илустрован је на репрезентативним примерима. 

Кључне речи: идеја функције, рачунске операције, геометријске 
репрезентације. 

ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ 

Иако се идеја функције први пут уводи у контексту бројања1, сам појам 
функције није на листи задатака наставног програма за млађе разреде, али је 
имплицитно укључен у развој способности ученика, реализацију задатака и 
разумевање појмова предвиђених планом и програмом. У начелима и 
стандардима за наставу математике, објављеним од стране NCTM (2000), 
огледа се функционални поглед на изразе и једначине, при чему се истиче да 
ученици од трећег до петог разреда треба да откривају и истражују 
алгебарске идеје кроз следеће активности: а) идентификација или изградња 
нумеричких и геометријских образаца; б) представљање образаца вербално, 

                                                        
∗ mika.rakonjac@gmail.com  
1 Операција бројања (додавања по један) доводи нас до функције међу бесконачним 

скуповима (функција s: N → N, тзв. „следбеник”, јесте „1 – 1” функција и није „на”) 
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табелама или симболима; в) уочавање и примена односа између различитих 
величина; г) извођење и објашњење генерализације; д) примена графикона за 
описивање образаца; ђ) истраживање нумеричких особина; е) употреба 
алгебарског језика за приказивање обрасца, генерализације или ситуације. У 
том смислу NCTM предлаже да активности ученика буду усмерене на 
„разумевање образаца, односа и функција”, „решавање проблема из 
релацијске перспективе” (NCTM 2000: 6) и „развој функционалних 
интерпретација” (NCTM 2000: 3), јер „појам функције представља значајну 
обједињујућу идеју у математици” (NCTM 1989: 154).  

Давидов и његов истраживачки тим верују да је стицање теоријског 
расуђивања могуће на узрасту од шест или седам година уколико су ученици 
ангажовани у одговарајућим активностима учења, које ученике усмеравају 
од апстрактног ка конкретном: „интелектуални капацитет деце у првим 
разредима је знатно опширнији и разноврснији од оног који је прихваћен од 
стране традиционално оријентисане наставе” (Elʼkonin & Davydov, 1975: 8). 
У том духу, истраживачи (English & Watters, 2005) истичу да деца млађег 
узраста треба више да се суочавају са ситуацијама где се истражују идеје о 
односима величина. Значајну улогу у истраживању односа између величина 
има развој идеје функције (Usiskin, 1988). Намена функционалног приступа 
је да се омогући разумевање улога променљивих у линеарним односима, тј. 
да промена једне променљиве (независне) утиче на промену друге (зависне). 
У складу с тим, Шлиман (Schliemann) и сарадници (2003) су, на основу 
истраживања, закључили да аритметичке операције ученици (9–10 година) 
могу да науче као функције пре самог рачунања са појединим бројевима и на 
тај начин могу се усмерити да мисле на много дубљем нивоу од оног који је 
потребан за учење вештина рачунања и аритметичких процедура. Треба 
имати у виду да решавање проблема, који се односе на испитивање 
функционалне зависности, захтева одређене способности ученика, које су 
(Лиан и Идрис) Lian & Idris, 2006 сврстали у четири нивоа: 

1) Моноструктурни ниво: 

– способност коришћења доступних података са једног аспекта 
(примена само једне операције) у циљу решења проблема. 

2) Вишеструктурни ниво: 

– уочавање нумеричких односа варијабли, формирање 
аритметичког израза за израчунавање вредности зависне 
променљиве и табеларно представљање вредности; 

– коришћење свих датих информација и примена више од једне 
операције у циљу проналажења решења. 

3) Релацијски: 

– способност генерализације процеса успостављања линеарног 
односа између варијабли; 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1949-8594.2006.tb18139.x/full
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– способност да се формира алгебарски израз, као и линеарна 
једначина, која приказује међусобни однос свих расположивих 
информација о ситуацији;  

– способност примене формуле. 

4) Проширење апстракције: 

– способност испитивања међусобног односа (функционалних веза) 
свих расположивих информација у односу на одговарајуће 
апстрактне принципе; 

– способност испитивања структуре и разматрања могућности 
постојања више од једног решења проблемске ситуације. 

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

Предмет истраживања су активности засноване на анализи 
функционалних односа између величина и њихов ефекат на успешност у 
решавању задатака. 

Циљ истраживања је да се испита у којој мери испитивање 
функционалне зависности између величина утиче на успешност решавања 
задатака. 

Задаци истраживања: 

– извођење експерименталног програма у непосредном раду са 
ученицима (формирање уједначених група на основу оцена из 
математике, моделовање сценарија за часове и теста знања, 
реализација експерименталне наставе у оквиру три наставна часа); 

– тестирање (испитивање квалитета знања усвојених током 
експерименталног програма); 

– статистички приказ резултата провере знања и анализа добијених 
резултата;  

– извођење закључака за унапређење наставе математике. 

Зависна варијабла: успех ученика у решавању задатака.  

Независна варијабла: испитивање функционалне зависности између 
величина приликом решавања математичких проблема. 

Хипотеза: ученици Е-групе успешнији су у решавању задатака у односу 
на ученике К-групе. 

Методе и технике истраживања:  

– методa ex post facto истраживања; 
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– дескриптивна метода (статистичка анализа квантитативних 
података, извођење закључака на основу анализе сређених 
дескрипција); 

– процена ефекта експерименталне наставе извршена је помоћу теста 
знања (Прилог 1). 

Узорак истраживања чини 60 ученика четвртог разреда једне београдске 
основне школе, при чему је 30 ученика радило под утицајем експерименталног 
фактора (Е-група), а 30 ученика радило је традиционалном наставом (К-група). 

Динамика извођења експерименталног програма: Након часова 
традиционалне наставе, на којима су обрађене наставне јединице зависности 
између резултата и компонената операције (сабирања, одузимања, множења и 
дељења), уследила су 3 часа њиховог утврђивања у оквиру којих је 
реализована експериментална настава (решавањем примера 1–11, у даљем 
излагању, и њима аналогних). Затим је урађена провера знања помоћу 
тестирања. Резултати тестирања, изражени у виду броја бодова (од 0 до 5 по 
одговору), представљали су основ за статистичку обраду. 

Подаци су обрађени у статистичком пакету SPSS. Примењена је 
дескриптивна статистичка анализа (значајност разлике аритметичких средина). 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ НАСТАВЕ  

С обзиром на то да су сабирање и множење функције (бинарне 
операције), покретач идеје за ово истраживање је препорука, изнета у 
Наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања, 
да је неопходно „потпуније сагледавање својстава рачунских операција и 
функционалне зависности резултата операције од њених компонената” (2016: 
101). Осим тога, препорука је да се идеја функције развија на конкретном и 
интуитивном нивоу. У складу са наведеним, на часовима експерименталне 
наставе решаване су две групе задатака (у даљем излагању), који могу утицати 
на развој способности неопходних за анализу функционалних односа између 
компонената рачунских операција. Већина задатака захтева квалитативну 
анализу, за коју су карактеристични подаци, који се по природи разликују од 
података неопходних за проучавање објекта сa квантитативне стране. На тај 
начин je, кроз истраживање функционалних односа у различитим контекстима 
(геометријском, табеларном), реализовано: 1) утврђивање зависности између 
резултата и компонената рачунске операције и 2) утврђивање сталности збира, 
разлике, производа и количника. Из ове перспективе, променљиве нису 
посматране као слова која означавају непознате бројеве, већ као објекти, који 
се мењају у зависности од промена одговарајућих величина (нпр. дужине 
страница). 
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1) Решавање задатака у којима се захтева испитивање функционалне 
зависности између геометријских елемената 

Да би ученици лакше схватили значење алгебарских симбола (које је 
неопходно у развијању стратегије решавања једначина засноване на инверзном 
односу операција), у току експерименталне наставе функционална зависност 
између алгебарских објеката уграђена је у геометријски контекст, јер 
визуелизацијом непроменљивих односа између елемената објекта ученицима 
се омогућава да их уочавају и „повезују своје симболе и променљиве у обрасце 
којигенеришу фигуре” (Вecker & Rivera, 2006: 466). У складу с тим, решавани 
су геометријски задаци са циљем да релацијски односи између дужине 
страница и обима/површине правоугаоника омогуће разумевање односа 
између компонената операција сабирања/множења. 

Пример 1. Испитати зависност обима (О) правоугаоника од странице а, 
при чему је друга страница (b) константна (b = 1). 

Решење: Како већина ученика има искључиво оперативни поглед на 
знак „=”, у разматрању алгебарског приказадефиниције појма обима (тј. 
модела O = 2a + 2b) од кључног је значаја схватање знака једнакости као знака 
релације, тј. односа између квантитативних варијабли (страница и обима) 
правоугаоника. Наиме, са аритметичког аспекта, знак једнакости јесте 
оперативни симбол (сигнал да се израчуна вредност израза), али је у овом 
случају показатељ односа између вредности обима и странице и представља 
релацију еквиваленције. У том смислу, ученици разматрају функционалну 
зависност променљиве О од променљиве величине а, користећи геометријски и 
вербални приказ промена варијабли, јер апстрактне квантитативне вредности 
одређене величине (без доделе нумеричких вредности) омогућавају 
квантитативно алгебарско расуђивање, које подразумева анализу и изражавање 
односа између величина. Међутим, користимо и табеларни приказ односа 
величина, иако он одражава оперативни карактер алгебарских израза. Први 
разлог табеларног начина приказа парова података је тај што је то један од 
прецизнијих начина повезивања података на овом узрасту. Други разлог је што 
омогућава да ученици схвате симболе као замену за различите вредности броја, 
а не као ознаку за одређену вредност, која се не мења, тј. да обрасци за обим и 
површину имају динамичну природу. Осим тога што ученици развијају осећај за 
промену збира (О) у зависности од промене сабирка (2a), посматрањем приказа 
(нпр. табеле вредности променљивих а и О) омогућено је да стекну представу о 
промени вредности обима у зависности од странице, о домену и кодомену, о 
монотоности, што води проучавању елементарних својстава функције, која је 
темељ математичке анализе.  

Пример 2. Испитати зависност странице (а) правоугаоника од обима 
(О), при чему је страница b константна (b = 1). 

Решење: У овој ситуацији истражујемо инверзну релацију релације из 
примера 1. Користећи знања о решавању једначина, табеларно можемо 
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приказати зависност између квантитативних варијабли а и О. (Вредности 
променљиве О су из домена парних бројева.) Упоређујући табелу из овог 
примера са табелом из примера 1, може се уочити да су а и О у релацијском 
односу заменили места. Истраживањем релацијских промена чине се први 
кораци ка појму инверзне функције.  

Из претходна два примера ученици могу закључити да се увећањем 
странице (сабирка) увећава и обим (збир), односно увећањем обима (збира) 
увећава се и страница (сабирак). У примеру 3 разматра се међусобни однос 
дужине и ширине правоугаоника константне вредности обима. 

Пример 3. Испитати однос страница (а и b) правоугаоника обима О (О = 10).  

Решење: Да би решили задатак, могуће вредности дужине и ширине 
правоугаоника ученици могу одређивати алгебарском методом, приказујући их 
табеларно. (Вредности променљивих су из скупа природних бројева.) Бројеви 
у табели, који описују узајамни однос страница правоугаоника фиксног обима, 
развијају интуитивне идеје домена и кодомена. Питање: „Која је највећа 
(најмања) дужина коју може имати правоугаоник фиксног обима?”, развија 
идеју о екстремним вредностима. Ако једнакост a + b = 5 замене 
еквивалентним обликом а = 5 - b, а вредности из табеларног приказа 
посматрају као вредности разлике и умањиоца, ученици могу уочити како се 
мења разлика у зависности од промене умањиоца. 

Линеарна зависност променљивих може се илустровати и односом 
између дужине странице правоугаоника и његове површине, при чему је 
вредност ширине константна (пример 4). 

Пример 4. Испитати зависност површине (Р) од странице а, при чему је 
друга страница (b) константна (b = 2).  

Решење: Из табеларног приказа вредности променљивих а и Р, ученици 
могу уочити однос промена вредности површине и странице, као и зависност 
производа од чиниоца. Како су вредности променљивих из скупа природних 
бројева, овде се може оспорити често „тврђење” ученика да „множење увећава”, 
тако што ће се за контрапример узети страница а чија је вредност дужине 1cm. 
Оспоравањем наведене (погрешне) хипотезе, ученици могу закључити да се из 
појединачних примера не може изводити општи суди да тестирање претпоставке 
подразумева изградњу убедљиве аргументације да је претпоставка истинита или 
лажна, тј. да претпоставка може бити истинита ако и само ако је истинита за све 
могуће случајеве из неког одређеног домена. Другим речима, ако постоји 
контрапример, тј. бар један случај из домена за који претпоставка није истинита, 
онда кажемо да је лажна. При том, за ученике је важно не само да се испита да 
ли је претпоставка тачна, него и када је тачна, тј. да се одреди њен домен. У 
складу са наведеним, један од исправних начина закључивања, који се може 
применити на овом узрасту, јесте метода непотпуне индукције (у примеру 11). 

Једна од карактеристика школске математике јесте чињеница да се 
формуле ретко интерпретирају као функционални модели, преко којих би се 
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могла изучавати својства моделираних објеката. У ствари, строга одвојеност 
школског алгебарског језика (затвореног у формулама) и функционалног 
језика је последица процеса дидактичког организовања, на основу кога се 
математика изучава у различитим блоковима садржаја и на тај начин отежава 
интеграција математичких објеката из различитих тема или домена (Bosch & 
Gascón, 2006; Chevallard, 1985, према: Ruiz et al., 2007: 3). Пример 5 је модел 
конструктивног увођења обрасца за обим квадрата путем истраживања односа 
странице и обима. Ради разумевања функционалних односа, у овом примеру 
истраживање је представљено у различитим контекстима (геометријски, 
табеларни и симболички). На примеру односа обима и странице квадрата биће 
илустрована два различита приступа функционалним односима. 

Пример 5. Испитати зависност обима (О) квадрата од дужине странице а. 

Решење: Да би ученици активно учествовали у истраживању 
функционалних односа, а затим и генерализацији зависности обима од 
странице, решавање примера 5 прилагођено је приступу, који описују 
Конфри и Смит (Confrey & Smith, 1994). Они разликују два приступа 
функционалним ситуацијама: „коваријација” (рекурзивна генерализација2) и 
„кореспонденција” (експлицитна генерализација3). У току решавања задатка 
ученици су прво користили коваријантни приступ, јер је „једноставнији и 
више интуитиван” (Confrey & Smith, 1994: 33). Киран (Kieran, 1996) 
предлаже да се, уместо на систем симбола, ученици концентришу на 
алгебарско размишљање, које „подразумева такав приступ квантитативним 
ситуацијама у којима се општи односи не морају приказивати симболичким 
представама које у крајњој линији могу да се користе као когнитивна 
подршка за традиционално предавање школске алгебре“ (Kieran,1996, према: 
Johanning, 2004: 372). Међутим, Гордиљо и Годино (Gordillo & Godino, 2014) 
утврдили су, на основу истраживања, да наставници не признају спонтану 
генерализацију („квазигенерализацију”), јер је њихово поимање алгебарског 
резоновања засновано на два елемента: први је да алгебра подразумева 
употребу симбола и извршавање бројевних операција, а други је да се у 
уџбеницима не предлажу задаци за проналажење или доказивање образаца и 
правила. Без обзира на изложени став наставника, визуелна структура 
промена је неопходна за релационо разумевање. Иначе, извођење правила би 
се ослањало на инструментално разумевање – „правило без разлога“ (Skemp, 
2002: 2). У том циљу, за решавање примера 5 користимо геометријски модел 
квадрата, при чему квадрат приказујемо у складу са својом основном 
дефиницијом, чиме се показује примат геометрије у овом контексту. 

                                                        
2 Рекурзивна генерализација слична је генерализацији путем индукције. Наиме, у 

генерализацији путем индукције, на основу утврђених правила f(1),  f(2),  f(3) ..., уводи се 
претпоставка, тј. опште правило f(n) за природaн број n; док се у случају рекурзивне 
генерализације правило f(2) добија помоћу правила f(1), затим  f(3) помоћу  f(2) ..., f(n) 
помоћу f(n-1) (Krygowska, 1979, према: Čadež & Kolar, 2015: 29). 

3 Експлицитна генерализација подразумева уопштавање расуђивањем – уочено правило у 
једном случају важиће и у другом случају (Krygowska,1979, према: Čadež & Kolar, 2015: 29). 
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1 cm 

1 cm 

2 cm 

2 cm 

3 cm 

3 cm . . . 

О = 4cm О = 8cm О = 12cm 

Међутим, квадрат се, такође, може приказати користећи број, којим је 
одређена његова страница. Мењање овог броја и опажање његовог утицаја на 
квадрат може бити важно у развоју идеје променљивости, док именовање 
броја (нпр, словом а) представља корак ка појму променљиве. Имајући у 
виду наведено, сам ток решавања примера 5 усклађен је према предлогу 
Лиан и Идрис (2006). Наиме, поступак решавања алгебарских задатака 
обухвата низ алгебарских процеса, који се састоји од три етапе: откривање 
обрасца прикупљањем нумеричких података, представљање и уопштавање 
обрасца у табели и примена правила у вези с конкретном ситуацијом, 
примена алтернативног решења за новонасталу ситуацију (Lian & Idris, 
2006). У том смислу, у решавању примера 5, ослањајући се на значење појма 
обима, ученици прелазе на нумерички приступ и формирају низ бројева, који 
представља мерне бројевне вредности обима низа квадрата, где је страница 
сваког следећег за 1 cm дужа од претходног (Слика 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Слика 1. Коваријантни приступ 

 
Квантитативни подаци о објекту, који су у основи изградње матема-

тичких модела, омогућавају проучавање објекта сa квантитативне стране. За 
коваријантни приступ карактеристично је да након разматрања квантита-
тивних аспеката објекта, који варирају (дужина странице и вредност обима), 
ученици формирају низ, утврђују карактеристике промена између узастопних 
објеката у низу и уочавају да промене остају исте, тј. да je сваки следећи 
члан низа за 4 cm већи од претходног (особина аритметичког низа). 
Рекурзивном генерализацијом утврђују: квадрат А има обим 4 cm и обим 
сваког следећег, чија се дужина странице повећава за 1 cm, за 4 cm је већи од 
претходног. Однос између узастопних вредности променљивих (О и а) без 
освртања на функционалне зависности између њих, могу се описати и 
табелом вредности две променљиве. 
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Слика 2. Два приступа генерализацији функционалне зависности                                  
обима од дужине странице.                                                                                                             

– Дужине странице и обима изражене су истом јединицом мере – 
 
Посматрањем вредности у табели (Слика 2) из нове перспективе, не 

фокусирајући се на изоловане редове табеле, већ на функционални однос 
између две варијабле, тј. разматрањем уређених парова, ученици могу уочити 
квантитативне односе између странице и обима квадрата, чиме се подржава 
функционално размишљање и  кретање ка кореспондентном приступу: мерни 
број обима сваког квадрата је четири пута већи од мерног броја странице 
квадрата (експлицитна генерализација). Тиме се избегава опасност од 
усмеравања ученика на „развој алгебарског односа, а не на развој способности 
уопштавања” (Thornton, 2001: 252). Превођење функционалних веза између 
чланова парова у алгебарски симболички запис4 омогућава да се односи 
између променљивих генералишу приказом: О = 4 · а, који ученицима пружа 
могућност да схвате  инваријантност односа између две дате величине. На 
овом примеру ученици могу да схвате да, на пример, величине 24 и 6 
задовољавају релације „4 пута више” и „за 18 више”, као и да објасне зашто, 
када 24 и 6 смањимо/повећамо два пута, наставља да се одржава однос „4 пута 
више”, али не и однос „за 18 више”. Ради подстицања развоја функционалног и 
алгебарског размишљања, неопходно је формулисати питања на која одговор 
није конкретан број, већ однос између променљивих. На пример, питања могу 
да се односе на анализу односа између компонената конкретне функције, као и 
анализу тока уопштене функције: За које је вредности променљиве а вредност 
О већа од 100 cm? Шта представља константа 4? итд. Такође, питање: „Да ли је 
тачно: ако је О = 4 · а, онда је а = О : 4?“ подразумева упоређивање величина, 
приказивање и тумачење односа између две величине из две различите 
перспективе, које су у међусобно инверзном односу (однос „4 пута веће” 
инверзан је односу „4 пута мање”). И на крају, чињеница да се питање „Шта се 
дешава са вредношћу 4 · а када се а повећава?” не може заменити питањем 
„Шта се дешава са вредношћу 4 · 3 када се 3 повећава?” указује не на 
аритметичку, већ на алгебарску природу обрасца О = 4 · а, чиме се прави разлика 

                                                        
4 Један од кључних елемената проучавања алгебре је могућност да се за одређену функцију 

f(x) одреди: 1) f(x) за x = а; 2) х тако да је f(x) = а; 3) х тако да f(x) има максималну или 
минималну вредност (Fey & Good, 1985: 48) 

а 1 2 3 4 5 

О 4 8 12 16 20 
кореспонденција 

коваријација 
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између „аритметичког и квантитативног расуђивања” (Kaput, 1995: 48)5. Управо у 
том приступу Асискин (Usiskin, 1988) види важан аспект школске алгебре и 
сматра да прва алгебарска знања треба увести кроз употребу променљивих. 

Визуелне способности често подразумевају препознавање образаца и 
структуре и повезане су са математичким успехом (Arcavi, 2003; Booth & 
Thomas, 2000, према: Mulligan & Mitchelmore, 2009: 33) и аналогним 
закључивањем (English, 2004, према: Mulligan & Mitchelmore, 2009: 33). 
Малиган и Мичелмор (Mulligan & Mitchelmore, 2009) сматрају да свест о 
структури образаца може да допринесе процесу учења многих математичких 
појмова; на пример, опажање композитних јединица од пет или три квадрата 
од кључне је важности за настанак дводимензионалне структуре, док се 
израчунавање запремине заснива на сличној структури. У циљу развоја свести 
о структури обрасца могу се решавати проблеми као што је пример 6, где се 
квантитативни односи између компонената просторног структурног обрасца 
растуће функције могу описати симболичким приказом. Овде долази до 
изражаја функционално размишљање, кога Смит (2008: 143) дефинише као тип 
„представничког размишљања које се фокусира на однос између две или више 
различитих величина [...], које од специфичних односа индивидуалних 
случајева води до уопштавања тих односа”. Модел из Примера 5 може да буде 
прототип (општа стратегија) за формирање модела са структурно сличном 
ситуацијом, као што је Пример 6. Потребно је да ученици прво апстрахују 
однос из илустрованог приказа, а затим да га преведу у друге репрезентације, 
које наглашавају његове различите карактеристике. За превођење из једне у 
другу репрезентацију потребно је ангажовање различитих когнитивних 
активности, при чему је у основи сваке од њих разумевање датог односа. На 
пример, да би формирао табелу која ће репрезентовати дати текстуални 
проблем, ученик прво мора одредити битне податке, односно променљиве. 

Пример 6. Написати алгебарски образац за одређивање броја белих 
квадрата у зависности од броја сивих квадрата (Слика 3). 

 
Слика 3. Просторна структура алгебарског обрасца 

                                                        
5 И аритметика и алгебра пружају формална средства за екстернализацију квантитативног 

размишљања. У случају аритметике, ова средства служе за рачунање или одређивање 
конкретне вредности величине, док се у случају алгебре ова средства могу користити у 
двоструке сврхе: 1) за генерализацију и апстракцију квантитативних односа, 2) за 
расуђивање без доделе нумеричке вредности, већ преко спољних репрезентација 
квантитативних односа (Kaput, 1995: 49). 

.
 . . 



Ракоњац, М.: Утицај испитивања функционалне зависности између величина... 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 21 • БР. 20 • ДЕЦЕМБАР 2018 • 213–234 

 

223 

6 + 2 6 + 6 6 + 4 

. . .  

Решење: Посматрањем низа правоугаоника на слици ученици треба да 
уоче њихову имплицитну структуру. Две колоне од по три подударна квадрата 
са бочних страна правоугаоника, узастопно „додавање” колона, просторни 
односи (подударност, паралелност и нормалност) битне су структурне 
карактеристике овог модела. 

Посматрањем низа правоугаоника са релацијског аспекта може се 
уочити да број (немаркираних) квадрата са бочних страна остаје константан 
(Слика 4) и не утиче на раст низа броја белих квадрата, па се њихов број узима 
за константу у коначном обрасцу. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Слика 4. Сликовити приказ односа између броја белих и сивих квадрата 
 
Узајамна зависност броја сивих и маркираних белих квадрата може се 

приказати следећом табелом. 
 

 
 

 
 
 

Слика 5. Табеларни приказ односа између броја сивих и                                                 
маркираних белих квадрата 

 
Кореспондентним приступом може се закључити да је број маркираних 

белих квадрата два пута већи од броја сивих. Узимајући у обзир и константан 
број немаркираних белих (6), укупан број свих белих квадрата је 6 + 2 · x, где 
је х број сивих квадрата. Ако се алгебра посматра као генератор образаца, 
проблем је решен открићем општег обрасца. Генерализована су позната 
својства бројева, тако да ученици немају осећај „присуства” непознатих. 
Међутим, ако се дода захтев да се одреди број белих квадрата у 15. члану низа 
правоугаоника, алгебра се посматра са оперативног аспекта, где се заменом 
променљиве бројем омогућава приказивање односа у аритметичком окружењу. 

Број сивих квадрата 1 2 3 

Број маркираних                      
белих квадрата 2 4 6 

 

кореспонденција 

коваријација 
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Разумевање математичких структура и образаца омогућава ученицима да: 

1) лакше науче основне нумеричке и просторне особине; 

2) имају мотивацију да истражују обрасце, као сличности и разлике међу 
њима, због чега би лакше изучавали нове структуре; 

3) одбацују небитне карактеристике када уче нове појмове (Mulligan & 
Mitchelmore, 2009). 

Полазећи од чињенице „да би доживела нешто, особа мора доживети 
нешто друго са чим ће га упоредити” (Marton et al., 2004: 16). Marton је 
закључио да је модел контраста од великог значаја у разматрању предмета 
изучавања. Према томе, да би ученици дубље разумели линеарне односе и 
развили свест о домену у коме су променљиве линеарно зависне, у Примеру 7 
приказани су односи, који се супротстављају линеарним. 

Пример 7. Испитати однос страница (а и b) правоугаоника површине Р 
(Р = 12 cm2).  

Решење: Елементи домена, односно кодомена, су делиоци броја 12. Циљ 
је да се ученици подстакну да, користећи табеле, одреде могуће вредности 
променљивих, односно да одреде вредности компонената у зависности од 
вредности операције, а на вишем нивоу апстракције то је еквивалентно са 
установљавањем пропорционалности промена појединих елемената операције. 
Из табеларног приказа могућих вредности променљивих а и b из скупа 
природних бројева, ученици могу закључити да величине а и b нису линеарно 
зависне, као у претходним примерима, и развијају свест о постојању других 
облика функционалне зависности, чиме се уводи идеја о обрнутој 
пропорционалности величина (обезбеђује се вертикално повезивање садржаја). 
Уочавање еквивалентности образаца 12 = ab и a = 12 / b (две форме истог 
обрасца) упућује ученике на повезивање операције множења са њеном 
инверзном операцијом (дељења) и на успостављање односа између 
компоненти операције дељења, као и на закључак да операција дељења „не 
умањује” (на пример, делилац, чија је вредност 1, не утиче на промену 
количника). 

Циљ решавања претходних примера био је да ученици уоче однос 
између страница и обима/површине правоугаоника и закључе да одређена 
дужина и ширина не дају више од једног обима/површине, односно да је 
вредност збира/производа бројева јединствена, што је једна од особина 
функције. Следећи примери ученицима пружају могућност да разматрају да ли 
одређена површина/обим захтева јединствену дужину и ширину и уочавају, 
нпр, да површине два правоугаоника различитих обима могу бити различите 
или једнаке. Ако то пренесу на језик алгебре, закључују: ако је а + b > c + d,  то 
не значи да је а · b > c · d, а, b, c, d су природни бројеви (на пример, 1 + 7 > 3 + 
3, али није 1 · 7 > 3 · 3). Другим речима, ученици могу закључити да доношење 
тврђења о односу величина на основу мишљења да једна врста операција 
доводи до веће вредности у односу на другу (на пример, множење производи 
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већу вредност него сабирање) није поуздано. Истраживање следећих примера 
ученицима омогућава да прошире схватање појма функције на следећи начин: 
да би се одредила површина, односно обим, потребна су два податка: дужина и 
ширина, што доприноси развоју идеје о функцијама више променљивих и 
коришћење симболичког записа облика 2121 ),( xxxxf ⋅= , односно

2121 22),( xxxxf += . 

Пример 8. Одредити правоугаоник максималне површине, ако је обим 12 cm.  

Решење: Одређивањем могућих вредности ширине и дужине 
правоугаоника (мерни бројеви су из скупа N), ученици могу закључити да 
више од једног правоугаоника има обим 12 cm. Ради лакшег упоређивања 
подаци се могу приказати табеларно. Израчунавањем површине сваког од њих 
и упоређивањем њихових вредности, можемо закључити да је правоугаоник 
који испуњава услове задатка квадрат.  

Пример 9. Ако је обим једног правоугаоника већи од обима другог, 
упоредити њихове површине.  

Решење: Овај пример ученицима пружа могућност да размишљају о 
формулама са квалитативног аспекта. Полазећи од идеје да се не може утврдити 
која је величина већа, јер променљива може да узме више различитих вредности, 
приликом решавања овог задатка ученици могу изводити закључке на основу 
расуђивања за различите бројевне вредности. Како закључци варирају у 
зависности од испитиване вредности, може се уочити да задатак има више 
решења. 

Пример 10. Одредити правоугаоник минималног обима, ако је 
површина 16 cm2. 

2) Решавање задатака у којима се захтева формирање алгебарског      
(и геометријског) приказа структуре бројевног низа 

Једна од препорука Завода за унапређивање васпитања и образовања 
јесте да део наставног рада буду „разноврсна вежбања с бројевним низовима”, 
јер доприносе „откривању идеје функције”, као и да ученик „уме да примени 
својства природних бројева” (2016: 102). У складу с тим, за разлику од 
претходних примера, који су имали функционалну форму, а симболи имали 
значење променљиве величине, у Примеру 11 нагласак је на општим 
бројевима, те симболи означавају уопштене бројеве. Ослањајући се на тврђење 
да се „историјат бројева може представити као дуг ланац транзиције од 
оперативних до структурних концепата” (Sfard, 1991: 14), закључујемо да 
ученицима треба омогућити разматрање система бројева како са оперативног 
тако и са структурног аспекта. Овај Сфардов опис развоја разумевања појма од 
оперативног до структурног нивоа одговара Фројденталовом опису промене у 
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схватању појма од оперативне до предметне материје: „Активност на једном 
нивоу постаје предмет анализе на следећем нивоу, оперативна материја на 
једном нивоу постаје предметна материја на следећем нивоу” (Freudenthal, 
1971, према: Amerom, 2002: 54).  

Дугорочно гледано, развијање разумевања подразумева више него 
једноставно повезивање нових знања са претходним знањем једноставним 
додавањем нових појмова и процеса на постојећа знања. Развој разумевања 
подразумева стварање богатих, интегрисаних структура знања (Carpenter & 
Lehrer, 1999). Ово структурирање знања једна је од карактеристика која чини 
учење стваралачким и омогућава да се ново знање повеже и угради у постојећу 
мрежу знања. Успостављање веза између садржаја који се разматрају у домену 
аритметичког и алгебарског изучавања „може помоћи наставницима да 
посматрају алгебру као начин размишљања, а не као листу процедура које 
треба спровести” (Stephens, 2008: 45). Имајући у виду напред наведено, 
закључујемо да ученицима треба омогућити истраживање елементарне теорије 
бројева, као и анализу структуре бројевних низова, јер се за алгебру често каже 
да је „генерализована аритметика” (Greenes et al., 2001: 1), која се обично 
представља у апстрактном симболичком облику. 

Интеграција способности, неопходних за концептуално разумевање 
структуре проблема и његово решавање, постиже се решавањем низа 
задатака са монотоним порастом сложености (Collins, 1987). Сама структура 
решавања проблема из области аритметичког низа (Пример 11) захтева низ 
способности разврстаних у три нивоа сложености (моноструктурни, 
вишеструктурни и релацијски), док се четврти ниво односи на способност 
анализе обрасца општег члана низа преко ширег спектра случајева; односно, 
на примену особина бројевног (аритметичког) низа у формирању правила за 
нове линеарне односе. Тврђење да „алгебарске ознаке нису предуслов за 
алгебарско размишљање” (Amerom, 2002: 197) указује на то да се алгебарско 
размишљање и алгебарска симболизација могу посматрати као независне 
компетенције алгебарског образовања. Другим речима, за алгебарско 
размишљање, тј. за разумевање проблема који се баве односима између 
величина, није неопходна алгебарска симболизација, нити алгебарска 
репрезентација подразумева алгебарско расуђивање. У складу с тим, за 
решавање примера 11 користе се геометријски модели, који ће допринети 
генерализацији аритметике, што води ка вертикалној математизацији. 
Решавање задатака у геометријском окружењу омогућава прелазак са 
аритметике на елементарну алгебру, а посебно на тему решавања једначина.  

Пример 11 илуструје како се на визуелно привлачан начин ученицима 
може приказати формирање низа узастопних парних бројева, успостављањем 
кореспонденције између парног броја и мерног броја површине правоугаоника. 
Наиме, у традиционалној наставној пракси ученици успешно рецитују низове 
бројева (нпр. 2, 4, 6,... или 5, 10, 15,...), али занемарују својства чланова низа 
(нпр. дељивост). Међутим, разматрање својства бројева ученицима омогућава да 
их генерализују и формирају алгебарску репрезентацију структуре низа, на 
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основу које могу, на пример, да одреде на којој позицији је жељени број и 
обрнуто. Како је изучавање својстава објеката у млађим разредима засновано на 
индуктивној методи (уопштавању својстава појединачних случајева), задатак 
наставника је да ученицима обезбеди да решавањем низа задатака, уз 
објашњења и помоћна питања, правилима логичког извођења долазе до 
одређених законитости, јер „свака математичка формула је заправо реч записана 
помоћу неког посебног алфабета (који садржи слова, заграде, ознаке за бројеве, 
ознаке за логичке операције), те поступак извођења последице из неке 
претпоставке можемо описати као низ преобликовања речи на основу некаквих 
дозвољених замена, које су, пак, у складу са чиновима логичког закључивања” 
(Рашковић и Икодиновић, 2010: 90). 

Пример 11. Формирати алгебарски приказ три узастопна парна броја. 

Решење: Како је структурни приступ појму напреднија фаза развоја 
појма6, ради бољег разумевања структурне природе обрасца, његово 
извођење поред аритметичке компоненте бројевних односа подразумева и 
геометријску визуелизацију. Улога непрекидне геометријске конфигурације 
огледа се у томе што омогућава да жељена својства постану очигледна и 
очувана, чиме се подстиче развој разумевања код ученика. Како је сваки 
паран број дељив са 2 (тј. производ броја 2 и неког природног броја), његов 
општи модел кореспондентан је са мерним бројем површине правоугаоника 
произвољне дужине и ширине две мерне јединице. Решавање Примера 10 
подразумева и аритметичко расуђивање које је усмерено на стварање 
директне везе између података у проблему формирањем почетне ситуације 
помоћу конкретних бројевних вредности. Даље решавање подразумева 
расуђивање о проблему у целини имајући у виду његову структуру. Методом 
непотпуне индукције, применом геометријског модела производа, може се 
одредити општи члан низа и уочити структура низа узастопних парних 
бројева (Слика 6). Решавање овог примера захтева од ученика високе 
когнитивне активности, као што су: претпоставити, доказати претпоставку и 
интерпретирати.  

Решење:  

1) Моноструктурни ниво – односи се на бројчано решавање проблема, 
које укључује конкретне случајеве: 

Мотивациони пример: 2, 4, 6, ... су узастопни парни бројеви  

2) Вишеструктурни ниво – односи се на идентификацију рекурзивног 
односа између чланова низа: 

Претпоставка: 2a, 2a + 2, 2a + 4, ... су узастопни парни бројеви, при 
чему је a природан број  

                                                        
6 Према Сфардовој теорији реификације (Sfard, 1991: 10), оперативна концепција претходи 

структурној перцепцији појма. 
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. 
. . 

P1 = 2a P2 = 2a + 2 P3 = 2a + 4 

3) Релацијски ниво – односи се на генерализацију образаца узастопних 
чланова низа  применом геометријског модела: 

Потврда уоченог правила формирања низа универзалним геометријским 
моделом:  

 

 

 

 

Слика 6. Просторни структурни образац низа узастопних парних бројева:                 
2а, 2а +2, 2а + 4... („а” је симбол уопштеног природног броја) 

4) Проширење апстракције (највиши ниво способности алгебарског 
размишљања) – примена алтернативног решења на новонасталу ситуацију. 
Одговарајући на одређена питања, ученик показује способност да прошири 
примену уочених правила на новонасталу ситуацију и препозна алтернативни 
приступ са апстрактним карактеристикама: „Продужити низ 10, 15, 20... Који 
ће број бити у низу на осмом (петнаестом) месту? Да ли је у датом низу број 45 
(или 44)? На ком ће месту у датом низу бити број 55 (или 70)? ” Одговори на 
постављена питања, уједно представљају објашњење за валидност откривеног 
обрасца, тј. омогућавају ученицима да на конкретним примерима провере 
његову веродостојност, чиме се мотивишу за решавање проблема. 

Способност тумачења слова као „било ког броја” омогућава увођење у 
опште образлагање, које је одлика алгебарског разматрања. Поред тога, у 
формирању алгебарског приказа чланова низа нагласак је на односима бројева 
и њиховим својствима израженим уопштеним алгебарским моделом, што 
представља значајан корак ка преласку из аритметике у алгебру. 

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА  

Резултати истраживања о успешности експерименталне наставе дати су 
у табелама испод. 

Табела број 1. Тест нормалности расподеле 
 

Групе 
Колмогоров-Смирнов тест Шапиро-Вилк тест 

Статистика df Статистичка 
грешка Sig. Статистика df Статистичка 

грешка  Sig. 
E 0,075 30 0,200(*) 0,974 30 0,653 
K 0,139 30 0,145 0,924 30 0,034 

 

*  Информације од користи за тестирање расподеле                                                            
(This is a lower bound of the true significance). 
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У Табели 1 дати су резултати испитивања нормалности расподеле 
према Колмогоров-Смирновом тесту. Нормалност се показује статистички 
незначајним случајним одступањем од нормалности, тј. износом 
сигнификантности (грешке) већим од 0,05. У овом случају сигнификантност 
за Е групу износи 0,200, а за К групу 0,145, што указује да посматране серије 
имају нормалну расподелу (Sig.Е = 0,200 > 0,05, и Sig.К = 0,145 > 0,05). 
Шапиро-Вилк тест се користи за велике серије, а у овом случају је обухваћен 
заједно са Колмогоров-Смирновим тестом. Вредност Шапиро-Вилк је 65%, 
што указује на нормалу расподелу.  

Табела број 2. t-тест за један узорак 
 

Групе Величина 
узорка 

Аритметичка 
средина                  
узорка 

Стандардна 
девијација                   

узорка 

Стандардна 
грешка 

аритметичке 
средине узорка 

E 30 12,4000 4,76047 0,86914 
K 30 8,8333 4,57944 0,83609 

 
За поређење аритметичких средина Е и К групе користили смо 

оригиналне податке, а њихове аритметичке средине су приказане у Табели 2. 
Сагледавањем резултата закључује се да је Е група остварила боље резултате 
на тесту (просечна вредност бодова је 12,40), док је К група имала слабији 
резултат (просечна вредност бодова на тесту износила је 8,33). 

Табела број 3. t-тест упарених узорака (Paired Samples Test) 
 

 Упареност t df Sig. 
(2-tailed) 

 

Ари-
тме- 

тичка 
сре-
дина 

Станда-
рдна  

девија-
ција 

Станда- 
рдна 

грешка 
аритме-
тичке 

средине 

95%              
интервал 
поверења 

Ари-
тме- 

тичка 
средина 

узора-
чка 

Станда- 
рдна 

девија- 
ција 

узора-
чка 

Станда-
рдна 

грешка 
аритме-
тичке 

средине 

  
Горња 

гра- 
ница 

Доња 
гра-
ница 

 

Пар 1 Е- K  3,56667 1,52414 0,27827  2,99755  4,13579    12,817 29 0,000 
 
У Табели 3 – приказани су резултати тестирања аритметичких средина Е 

и К групе. Како су ученици Е групе показали боље резултате на тесту, то 
потврђује и вредност t-теста, чија стандардна грешкa Sig (2-tailed) износи 0,000 
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и указује да постоји статистички значајна разлика између Е и К групе. Када је 
вредност ове грешке мања од 0,05, треба закључити да постоји значајна 
разлика између два резултата (упарених тестова), што је случај у овом 
истраживању.   

Можемо констатовати тачност постављене хипотезе истраживања: 
испитивање функционалне зависности између величина значајно доприноси 
успешности у решавању задатака. Може се закључити да ученици који 
разумеју функционални однос између величина могу идентификовати 
функционалну зависност у математичким проблемима. 

ЗАКЉУЧАК  

У складу са резултатима истраживања можемо закључити да решавање 
задатака, који захтевају испитивање функционалне зависности, код ученика 
развија математичке способности, као што су: способност да препознају, 
представљају и решавају проблеме, који се односе на односе између 
квантитативних варијабли, способност промене усмерености мишљења, 
апстраховање квантитативних и просторних односа, ослобађање од 
конкретних представа од којих се полази у сазнајном процесу. Резултати 
истраживања указују на то да значајну улогу у откривању идеје функције 
има изградња појма променљиве не строго у алгебарском, већ у интеракцији 
са геометријским семиотичким контекстом.  

Како је функционално размишљање неопходно за разматрање односа 
између две величине, задатак наставника је да приказивањем помоћу разних 
репрезентација и њиховим повезивањем подстиче разумевање релација 
између променљивих, јер различити приступи просторно-нумеричким везама 
ученицима пружају могућност да функционалну зависност разматрају из 
више перспектива, као што су просторне конфигурације, табеле и бројевни 
низови.  

На основу истраживања могу се дати одређене препоруке, које се 
односе на саму реализацију наставног процеса. Током планирања наставних 
часова, формулисања адекватних математичких проблема, а на основу 
непосредног разговора са ученицима и вредновања њиховог рада, неопходно 
је осмислити такав приступ изучавању функционалних веза, који ће 
подстицати активности од суштинског значаја у настави, као што су: 
представљање односа између алгебарских величина у ширем математичком 
контексту, избор одговарајуће репрезентације, очување битних 
карактеристика математичких објеката посматраних из различитих 
перспектива. Сходно томе, неопходно је решавати проблемске ситуације, 
које подразумевају промене, као и проблеме, који захтевају: 1) препознавање 
и описивање образаца, који се односе на квантитативне варијабле, 2) 
коришћење података из табеле, графикона, текста и симбола у представљању 
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односа. У том смислу, треба урадити додатна емпиријска истраживања која 
се односе на проблеме у спровођењу наведеног приступа, јер једна од 
препрека изучавања функционалне зависности између величина у оквиру 
почетне наставе математике може бити недостатак адекватног дидактичког 
материјала, стручне литературе и детаљних смерница за његову реализацију. 
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Прилог 1 – Тест 

1. Ако се дужина правоугаоника смањи три пута, а ширина повећа три 
пута добиће се правоугаоник код кога је (заокружи тачан исказ): 

а) обим једнак обиму полазног правоугаоника 

б) површина већа од површине полазног правоугаоника 

в) површина једнака површини полазног правоугаоника. 

2. Заокружи тачне исказе: 

а) Ако се страница квадрата повећа три пута, онда се површина повећа 
девет пута. 

б) Ако се обим квадрата повећа три пута, онда се површина повећа девет 
пута. 

в) Ако се страница квадрата повећа три пута, онда се обим повећа три пута. 

г) Ако се страница квадрата повећа три пута, онда се површина повећа 
три пута. 

3. Један од чинилаца у производу два броја износи 8. Ако се он умањи за 
2, а други чинилац повећа за 3, производ се не мења. Колико износи други 
чинилац? 

4. Ако се један број увећа за 5, његов квадрат (производ броја са самим 
собом) повећа се за 125. Који је то број? 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ В НАЧАЛЬНОМ 
ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 

Аннотация 

Целью данного исследования является изучение того, в какой степени 
изучение функциональной зависимости между размерами влияет на успешность 
решения задач в начальном обучении математике. Эффективность введения 
экспериментального фактора учитывалась на выборке из 60 учеников четвертого 
класса начальной школы методом педагогического эксперимента с параллельными 
группами и описательным методом, который предполагает статистический анализ 
количественных данных. Обоснованность сформулированных предположений 
была проверена с использованием тестов. Была подтверждена гипотеза о том, что 
функциональный подход к решению проблем находится в положительной 
корреляции с развитием математического мышления. Мы пришли к выводу, что 
решением задач, которые требуют распознавания переменных и отношений между 
ними, стимулируем рассмотрение математических объектов с реляционного 
аспекта, что позволяет переходить от конкретных идей к абстрактному 
мышлению. Этот подход иллюстрируется на репрезентативных примерах. 

Ключевые слова: идея функции, вычислительные операции, 
геометрические представления. 
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ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП У НАСТАВИ 
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ∗∗ 

Апстракт: У савременом начину живота у коме преовладава техноло-
гија која је дигитализовала и „олакшала” већину свакодневних активности 
деце и одраслих, али им и преокупирала пажњу, јавља се потреба за интер-
дисциплинарним приступом физичког васпитања у свим школским програ-
мима јер смо сведоци повећања хроничних болести, попут гојазности код 
деце, узрокованих њиховом смањеном физичком активношћу. Интердисци-
плинарна настава физичког васпитања нуди се као једно од решења овог 
проблема. Њоме се може повећати дневна физичка активност ученика током 
боравка у школи, али и у ваннаставним активностима. Интеграцијом садр-
жаја наставног програма физичког васпитања у остале наставне садржаје, 
може се повећати активно време вежбања, али и доћи до побољшања ака-
демских постигнућа ученика. Методологијом рада, током претраге литера-
туре у шест електронских база,  на основу елемената интердисиплинарности 
наставе, физичког васпитања и гојазности код деце школског узраста, извр-
шена је селекција радова релевантних за тему овог рада. У прегледном раду 
представљен је положај физичког васпитања у школама, његов значај у жи-
воту и образовању младих, као и примери и могућности превазилажења ак-
туелних проблема смањене физичке активности код деце.  

Кључне речи: интердисциплинарни приступ, физичко васпитање,              
гојазност код деце, адакемска постигнућа. 

УВОД 

Физичко васпитање је суштински део образовања у најстаријим цивили-
зацијама. Имајући у виду да је образовање само слика и одраз друштва и њего-
вих потреба, идеали војске – снага мишића и издржљивост људског тела као 
припрема за рат, били су једна од основних потреба првих цивилизација. Како 
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су се цивилизације развијале, образовни циљеви су се мењали, а интелектуал-
ни капацитети су почели да имају више мишљење о физичкој активности. 
Древни грчки филозофи који су направили темеље модерног образовања веро-
вали су да је сврха образовања да развије читавог човека, померајући фокус са-
мо из физичког васпитања (Downey, 1980). Циљ развоја филозофског увида, са 
већим фокусом на математику, астрономију и дијалект, такође је нагласио зна-
чај хармоније у развоју ума и тела. Међутим, физичко васпитање је остало је-
дан од кључних предмета у већини древних образовних школа. 

Вредност и место физичког васпитања признали су многи познати педа-
гози Еразмус (Erasmus), Монтењ (Montaigne), Лок (Locke) и Коменски (Come-
nius) (May, 1971). Коменски је изјавио да се интелект не треба вежбати без фи-
зичке обуке, као ни памћење без разумевања, говор без разлога и разлог без 
размишљања о моралним и друштвеним последицама (Čapkova, 1983). Његова 
организација предметне наставе и 45 минута предавања у школском часу пре 
четири века је трајно присутна и данас (Comenius, 1871). 

Међутим, како је Коменски (Comenius, 1871) рекао у свом раду Велика 
дидактика, теорија образовања мора бити заснована на филозофији човека, 
његовом месту у свету и друштву у целини. Тренутни статус друштва каракте-
рише технолошки развој и свеукупно смањење нивоа физичке активности. Ни-
вои физичке активности опадају у свим деловима света. Смањење физичке ак-
тивности код деце карактеристично је како за земље са високим стандардом, 
тако и за земље са средњим или ниским стандардом (World Health Organiza-
tion, 2009, Global healthrisks). Јасно је да је низак степен физичке активности у 
великој мери одговоран за глобалну епидемију гојазности и све већу стопу 
хроничних болести широм света (WHO 2009, 2010). Гојазност деце је у стал-
ном порасту. Данас је десет пута више гојазне деце него пре четири деценије 
(Lancet, 2017). Физичка неактивност се сматра четвртим водећим фактором ри-
зика, одговорним за смрт више од 5 милиона људи годишње у свету (Lee, 
2017). Поред тога, директни трошкови физичке неактивности процењују се на 
више од 80 милијарди евра годишње у Европи са очекивањима за будући по-
раст до 2030. године. Студије у Европи и Сједињеним Америчким Државама 
сматрају да се умерена и појачана физичка активност деце током основно-
школског доба значајно смањује (Nader, 2008; Riddoch, 2004). У Европи је фи-
зичка активност смањена за половину код деце од девете до петнаесте године 
(48% код дечака и 54% код девојчица), а у САД-у за исту старост, пад физичке 
активности је за 75%. На основу наведеног, јавља се потреба за поновним ука-
зивањем на значај физичке активности, односно физичког васпитања, како би 
се смањио негативан утицај технологије, савременог начина живота и смањене 
активности у школском и слободном времену младих. 



Игњатовић, А., Милорадовић, Б.: Интердисциплинарни приступ у настави... 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 21 • БР. 20 • ДЕЦЕМБАР 2018 • 235–248 

 

237 

 
МЕТОДОЛОГИЈА РАДА 

Претрага релевантне литературе извршена је у шест електронских база 
(PubMed, ELSEVIER, IJSR, Taylor & Francis, ERIC, Research Gate). Стратегија 
претраге заснивала се на следећим елементима: интердисциплинарни приступ 
настави, интердисциплинарни приступ и настава у физичком васпитању, гоја-
зност код деце, корелација наставних предмета. У обзир је узета литература 
коју карактеришу физичко васпитање у основној школи, различити приступи 
настави са представљеним формама рада и ефекти физичке неактивности код 
деце. Аутори су самостално, на основу референци наведених у претраженим и 
анализираним публикацијама, вршили додатну претрагу литературе како би се 
утврдила поузданост коришћене научне литературе. Нису разматрани радови 
који нису објављени на енглеском језику. Такође, нису разматрани радови чији 
је само апстракт доступан. Године издавања коришћених публикација нису би-
ле ограничавајући фактор. Разматрана литература је објављена у референтним 
часописима.  

ЗНАЧАЈ И ПОЛОЖАЈ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

Најновије процене (Lee, 2017) из САД-а сугеришу да само 32% деце од 
8 до 11 година има довољно физичке активности (вежбање за 25 минута 
дневно / три дана у недељи смерницом Удружења спортске и фитнес инду-
стрије (Sport And Fitness Industry Association)). Одржавање садашњег нивоа 
физичке активности довело би до тога да 8,1 милиона деце има вишак кило-
грама или буде гојазно до 2020. године у САД-у. Значајан износ (21,9 мили-
јарди долара) у додатним медицинским трошковима, и трошковима за плате, 
могао би се избећи ако само половина деце добије довољан проценат физич-
ког вежбања (Lee, 2017). Већина болести постаје клинички манифестована 
углавном током старијих година живота, али стварни проблеми почињу у де-
тињству када се успостављају вредности физичког вежбања код младих 
(Summary report Pediatrics, 2011). Повећање нивоа физичке активности под-
стицањем може бити један од најефикаснијих начина за смањење и превази-
лажење овог проблема.  

Физичко васпитање у школи је једини сигуран начин да свако дете има 
физичке активности током школске године. Процењује се да су за преко 80% 
деце часови физичког васпитања једина физичка активност током дана (EU, 
2015). Физичко васпитање је обавезан предмет у наставним плановима и про-
грамима у свим европским земљама. Релативни удео времена додељен фи-
зичком васпитању је око 9–10%, али неке земље имају чак и мање од 5% и у 
основном образовању. Већина земаља има још мањи удео времена у средњо-
школском образовању (EACEA/Eurydice, 2013). Упркос неким идејама и на-
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порима за реформу наставног плана и програма у неким земљама, укупан 
проценат физичког васпитања у последњој деценији остала је непромењена у 
већини земаља (EACEA/Eurydice, 2013). 

Поред тога, постоји пуно проблема у имплементацији и реализацији 
часова физичког васпитања у школама. Многи наставници основних школа 
сматрају физичко васпитање као „мање важне“ теме и стављају га поред 
главног фокуса школског образовања. Да би одговорили на повећане захтеве 
за достигнућа у предметима, наставници често посвећују у току школског 
времена тим предметима више пажње и смањују време за „мање важне“ 
предмете као што је физичко васпитање. У Сједињеним Америчким Држава-
ма, након програма ,,No Child Left Behind Act” из 2001. године, у напорима 
да се избегне смањење средстава за школе које нису успеле да остваре про-
грам, у 44% школа време наставе за предмете који се оцењују (језичка писме-
ност и математика) повећано је на рачун времена предвиђеног за физичко ва-
спитање и друге“ мање важне“ предмете (Center on Education Policy, 2007, 
2008). Ситуација је слична као у већини европских земаља у којима је схва-
ћена важност и укупно време додељено подучавању физичког васпитања ма-
ње у поређењу са другим наставним предметима (EACEA/Eurydice, 2012б). 
Разлика између укупног издвојеног времена је највиша у основном образова-
њу у коме је у неким земљама од једне шестине до једне петине времена за 
учење посвећено физичком васпитању у поређењу са језиком или математи-
ком (EACEA/Eurydice, 2013). 

Правни и сагледани стварни статус физичког васпитања и његових на-
ставника је спорно питање. Већина наставника сматра да њихов предмет има 
неадекватан статус. Докази о ниском статусу физичког васпитања могу се наћи 
у малом интересу за физичко васпитање, као што су: низак ниво свести о кори-
сности и унутрашњим/спољашњим вредностима; непроменљиво, мање распо-
ређивање наставног плана и програма и већи нагласак на друге теме, итд. Си-
туација је најбоља у Европи где је само 46% наставника физичког васпитања 
који сматрају да физичко васпитање има нижи статус од других предмета 
(UNESCO report, 2013). У пракси многи наставници се преиспитују како да по-
стигну образовне циљеве у „кључним” предметима без повећања времена ових 
предмета или одузимању времена од неког другог, „мање важног” предмета 
као што је физичко васпитање. 

Пре скоро једне деценије смернице Европске уније о физичкој актив-
ности (Eupropean Union Guidelines on Physical Activiti, 2008) истичу да је сма-
њење физичке активности идентификовало проблем седентарног понашања и 
физичке епидемије код младих у Европи, као и у осталом развијеном свету. 
Званична тела ЕУ уложила су огроман труд са својим упутствима и изјавом о 
положају физичке активности (Guidelines on Physical Activity, 2008, EU 
2015), али се ситуација погоршава сваке године. Константна стопа физичке 
неактивности неизбежно доводи до повећања физичких, метаболичких и 
менталних поремећаја у детињству или и касније у животу. Признање је ту, 
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али проблем је остао нерешен, а још гора је његова ескалација. Са најновијим 
трендовима гојазности (Lancet, 2017) важност физичког васпитања у школа-
ма постаје главни приоритет. 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП У ФИЗИЧКОМ 
ВАСПИТАЊУ 

Интердисциплинарни приступ са Физичким васпитањем, као једним од 
кључних предмета, има потенцијал да побољша наставну праксу и истовреме-
но повећава ниво физичке активности. Способност размишљања о нечему што 
је познато у непознатим поставкама и условима је снага интердисциплинарног 
приступа у физичком васпитању, што даје додатну вредност укупном процесу 
учења и општем добру. Штавише, нека истраживања (Trudeau & Shephard, 
2008) показују да се имплементацијом физичких активности у време предвиђе-
но за друге наставне предмете неће ометати ученичка академска достигнућа, и 
обратно, одузимањем времена предвиђеног за часове физичког васпитања због 
других наставних предмета, неће се побољшати успех у овим наставним пред-
метима, при чему се додатно негативно утиче на здравље.  

Многе образовне институције имају тенденцију да имплементирају ин-
тердисциплинарни приступ настави у свој курикулум јер се овај тренд у педа-
гогији често сматра применљивим у реалним животним ситуацијама и пробле-
мима (Reybolds, 2012). Иако ово није ново, идеја о интердисциплинарном при-
ступу и интегрисаним темама од недавно се сматрају супериорнијом у односу 
на учење засновано на једној дисциплини (Venville et al., 2000). Интердисци-
плинарни курсеви промовишу ангажман ученика у развоју знања, временску 
ефикасност и побољшавају вештине решавања проблема. Упутство које захте-
ва знање из више од једне утврђене дисциплине, помаже у развоју ученичких 
когнитивних способности и менталних процеса који су потребни за обављање 
задатака. Разни истраживачи (Repko, 2016) су идентификовали неколико ког-
нитивних атрибута које интердисциплинарно учење подстиче. Они тврде да би 
студенти могли да имају шире разумевање научене теме и да стекну знања и 
способност да реше сложене проблеме. Брансфорд (Bransford, 2000) је предло-
жио, на основу научноистраживачких налаза из различитих области (неурона-
уке, когнитивне науке, социјалне психологије и хуманог развоја), интердисци-
плинарно учење као помоћ ученицима да  препознају пристрасност или откри-
вају предрасуде. Учење два различита предмета истовремено промовише уче-
нички ангажман у процесу учења, што доводи до значајних и трајних ефеката 
учења (Fink, 2003). 

Сличан приступ је прихваћен у облику новог оквира курикулума (NCF) 
у оквиру најновије велике реформе у Финској (Finnish National Agency for                 
Education, 2016). Овим се изучавају неки од традиционалних предмета у окви-
ру пројеката. Општи циљ образовног система је усредсређен на концепт „уче-
ња на темељу феномена”, који има централно место у новом наставном плану 
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и програму. Интердисциплинарне теме ће се одржати на основу наставног пла-
на заснованог на подацима. Од прошле године све основне школе (7–16 годи-
на) морају имати најмање један проширени период мултидисциплинарне, фе-
номене наставе и учења у својим наставним плановима и програмима.У пита-
њу је пројектна настава којом се на нов начин повезују садржаји у једну цели-
ну са различитим могућностима организације наставе при чему се подстичу пла-
нирање, организација рада,  сарадња и многи други фактори који карактеришу 
добру наставу (Bell, 2010). На тај начин се подстиче толиранција међу ученици-
ма, али се побољшавају и академска постигнућа (Voronchenkon et al., 2014).  

До сада је општа идеја била да се часови физичког васпитања користе 
као начин побољшања вештина у другим кључним областима. У циљу добија-
ња високих резултата у основној процени предмета, часови физичког васпита-
ња могу бити место где студенти примењују језичке и нумеричке вештине пи-
смености на часовима језика и математичким часовима (Conley, 2011). Кон-
цепт наставе два или више различитих предмета су истовремено већ примење-
ни коришћењем физичког васпитања са математиком, науком, читањем, пле-
сом и уметношћу (Gagen & Getchell 2008; Hatch & Smith, 2004; Konukman & 
Marks, 2009; Rovegno & Gregg, 2007; Wade, 2016). 

Напротив, имајући у виду да постоји драматично смањење нивоа физич-
ке активности међу децом свих узраста, супротни мултидисциплинарни при-
ступ би био прикладнији. Део другог наставног плана и програма треба кори-
стити за примену садржаја физичког васпитања у овим предметима. На тај на-
чин, с потенцијалом да се побољша квалитет наставне праксе свих предмета, 
број физичких активности у школи би се повећао без повећања броја часова фи-
зичког васпитања. Овај приступ ће такође довести до тога да ученици буду ви-
ше укључени у процес учења, што заузврат доводи до све већег интересовања 
за предметне садржаје (McBee, 2000). Министарство просвете, науке и техно-
лошког развоја Републике Србије програмом ,,Покренимо нашу децу”, уводи до-
датну свакодневну физичку активност у трајању од 15 минута дневно за ученике 
од првог до четвртог разреда свих 1206 основних школа у Србији, а циљ програма 
је превенција лошег држања, неактивног стила живота и гојазности код деце. 

Поред тога, један од највећих изазова са којим се суочава физичко вас-
питање је питање неадекватне основне припреме наставника, као и негатив-
них ставова и низак степен мотивације неких наставника одговорних за пру-
жање физичког васпитања (UNESCO World wide Survey of School Physical 
Education, 2013). Постоји много уређења о примарној иницијалној обуци на-
ставника на универзитетима у постизању циља адекватне припреме студена-
та за рад у основној школи (Blairand Capel, 2008; Sloan, 2010). Подстакнута је 
општа брига о квалитету обуке наставника физичког васпитања, доступности 
ресурса за наставу, неадекватног надзора над праксом и недостатка професи-
оналности, што све утиче на квалитет обезбеђен на нивоу школе (UNESCO 
World wide Survey of School Physical Education, 2013). Интердисциплинарни 
приступ физичког васпитања у пројекту основних школа могао би бити 
кључна полазна тачка за неопходне промене приступа физичком васпитању и 
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имплементацији програма. Тренутно стање физичког васпитања у основној 
школи и укупна физичка активност деце захтева интензивније, разноврсније 
и непосредније акције. 

Захтеви вишеструких когнитивних задатака су друштвена чињеница и 
јављају се у скоро свим врстама савремених радних ситуација, као и у многим 
врстама активности у слободном времену, тако да се тешко могу избећи чак и 
у раном школском узрасту. Ово се односи и на област физичког васпитања, с 
обзиром на то да специфична мешања између истовремено обављених мото-
ричких и когнитивних задатака могу бити у неким случајевима штетна, али су 
се, такође, показала корисним у другим ситуацијама. Адекватне вежбе физич-
ког васпитања подстичу више менталне процесе, мотивацију за вежбање и рад, 
што представља недостатак у тренутном стању образовног система и свако-
дневног живота. Нове методе обуке које поседују креативност и инвентивност 
имају позитиван утицај на свеукупни развој деце и младих. 

Когнитивно-моторни дуални задаци су свеприсутни у свакодневном 
животу, али и у образовним окружењима. Традиционално, ученицима је ре-
чено да мирно седе док обављају когнитивне задатке, као што се баве садр-
жајем презентованим у језицима, математици или природним наукама. Оба-
вљање моторичких задатака док се ученик ангажује у когнитивном задатку, 
не мора бити штетно за когнитивне перформансе, већ напротив, може бити и 
корисно. 

Утицај физичке активности посебно се види код активације унутрашње 
мотивације која помаже у побољшању расположења, самопоштовања и боље 
радне атмосфере. Штавише, актуелни налази (Gomez-Pinnila & Hillman, 2013) 
открили су да извођење различитих врста физичке активности, истовремено 
укључивање у решавање когнитивних задатака везаних за различите предмете, 
може бити корисно и за когнитивно учење. Разне врсте игара које укључују 
аеробне активности повећавају проток крви у све делове тела, укључујући и 
мозак. Ово повећање крвотока и касније повећање кисеоника доводи до ефика-
снијег функционисања можданих активности (Ratey & Sattelmair, 2009). Истра-
живање (Blaydes-Madigan, 2004; Kitchen & Kitchen, 2013) показало је да учење 
засновано на покрету не само да побољшава функцију мозга, већ води и до по-
бољшања подсећања код ученика, делимично као резултат учења ефикасности 
кроз активно ангажовање ученика у процесу учења. Као подршка овом концеп-
ту постоје добро успостављена повезаност између физичке активности и ака-
демског учинка. Након анализе 50 студија, Министарство здравља и служби 
Сједињених Америчких Држава је пронашло 251 асоцијацију између физичких 
активности и академских перформанси, које представљају мере академског по-
стигнућа, академског понашања и когнитивних вештина и ставова (U.S. De-
partment of Healz & Human Services, 2010). 

Са ограниченим бројем часова физичког васпитања у наставном програ-
му и драматичним трендом неактивности младих, постоји хитна потреба за ре-
шењем или барем одређеним мењањем тренутних трендова. Предложени при-
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ступ је једноставан и систематичан: реализација два часа коришћењем интер-
дисциплинарног приступа уз коришћење игара и различитих врста физичке  
активности. Уз додатна три редовна часа физичког васпитања у алтернативним 
данима, свакодневна физичка активност ће бити предложено решење различи-
тих светских здравствених препорука за најмање један сат физичке активности 
сваког дана. 

КОРИШЋЕЊЕ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОГ ПРИСТУПА СА 
ФИЗИЧКИМ ВАСПИТАЊЕМ 

Коришћење интердисциплинарног приступа са физичким васпитањем је 
јединствена прилика за процену утицаја свакодневног физичког васпитања у 
функцији изградње и јачања језичких вештина, математике, музике, науке, 
уметности, енглеског језика и информационих технологија у сали за физичко 
или на отвореном, са додатним ефектом повећања нивоа физичке активности 
код ученика. 

Способност демонстрирања писаног језика захтева претходно познавање 
различитих темељних језичких вештина (Brice & Brice, 2009). Неке од ових је-
зичких вештина укључују: знање о абецеди, фонолошке и фонемичке свесно-
сти, правопис, слагање, капитализација, интерпункција, реченичка структура, 
секвенцијални ред, речник, иницирање и одржавање мисли (Brice & Brice, 
2009). Све ове вештине могу се научити и практиковати користећи различите 
облике кретања као што су трчање, скакање, поскакивање, пењање, бацање, 
хватање, шутирање, ударање, манипулисање итд, и на тај начин помажу учени-
цима да уче основне језичке вештине на курсевима писмености. На пример: 
организовање и координисање наших руку и ногу за прављење облика слова 
(слова направљена покретима и деловима тела), извођење вежбе са имагина-
тивним писањем слова, играње малих игара помоћу лопти или балона са сло-
вима са задатком формирања различитих речи итд. Програм „Скочи у писме-
ност” (Hop Into Literacy) користи сличне принципе у подучавању писмености 
кроз покрет (Koontz, 2010). 

Још један сличан програм под називом ,,Математика и покрет” (Math & 
Movement) омогућава студентима да практикују математичке концепте док су 
физички активни и са истезањем, покретима тела и јоге (Koontz, 2010). Дизај-
ниран је да помогне физичким едукаторима да омогуће ученицима да поскаку-
ју, ходају, пузе док уче, користећи многе модалитете учења (визуелне, слушне, 
моторичке и кинестетичке) када вежбају вештине (Koontz, 2010; Wade, 2016). 
На пример, устани / седи (Дан-ноћ) ако наставник каже збир броја који је већи 
од 5 деца треба да устану (3 + 3 = 6 – устани, 3-1 = 2 – седи), на сличан начин 
задаци са парним и непарним бројевима или моторичким полигонима са мате-
матичким једначинама и задацима физичке активности са препрекама у зави-
сности од школске доби и дечјих способности. 
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Идеје повезивања музике са физичким вежбама датирају од древног грч-
ког образовања. У свом делу Република, Платон, саветује прелазак у физичку 
обуку, повезујући га са учењем музике и поезије. Недавно је неколико истра-
живача (Greci, 1997; Harms & Ryan, 2012; Severy, 2016) предложило одговара-
јуће стратегије за коришћење музике током часова физичког васпитања, а број 
игара и активности који се могу изводити у корелацији за музиком је велики. 
Темпо песме која прати активност може одредити и темпо саме активности, и 
утицати позитивно на концентрацију ученика (Konukman et al., 2012). Треба 
истаћи и то да одабир музике мора бити у складу са узрастом ученика који 
учествују у активности (Greci, 1997). 

Исте игре и покрет са музиком могу се користити за учење страних јези-
ка за децу. Већ је приказана као веома успешна метода код деце старости чети-
ри године (Lee & Lin, 2015). Други истраживачи су такође утврдили да би ин-
теракција између физичког васпитања и енглеског као страног језика могла би-
ти успешна (Coral & Lleixa, 2016). 

Обично коришћени метод наставе за учење енглеског као страног језика 
за децу базиран је на настави физичке методе (TPC – Teaching Physical Met-
hod). Основни принципи који воде TPC у учењу језика су извори из развојне 
психологије, теорије учења, истраживања мозга и хуманистичке педагогије, јер 
мозак обрађује информације брже и прихвата их као поуздане ако слушање 
прати покрет (подстицање десне хемисфере мозга), без говора или превођењa 
(подстицање леве хемисфере мозга) (Richards & Rodgers, 2006). Овај принцип 
се широко користи у учењу основног говорног језика и комуникацијских ве-
штина у учењу млађе деце. Сасвим је ефикасно у учењу деце: сложеност ула-
зне јединице се постепено повећава, деца су укључена у слушање, одговарање 
на наредбе и радње током активне игре или разних покретних задатака, омогу-
ћавајући им да преузму од наставника и дају команде после неког времена 
(Richards & Rodgers, 2006; Savic, 2014). Овај метод заснован је на увођењу но-
вих речи постепено и више пута све док их не прихвате сва деца у одељењу. 
Почиње када наставник само даје команду и врши одговарајућу акцију док де-
ца само слушају и гледају акцију. Касније се уводе нове команде (Сачекајте, 
седите, окрените се, скок, спустите, итд.). Након тога, наставник често мења 
редослед команди (Larsen & Freeman, 2004). Затим наставник даје уведене ко-
манде без обављања акције (покрета). Коначно, када одељење може извршити 
све команде без оклевања, наставник уводи нове стране речи кроз нове сложе-
није наредбе које садрже не само нове глаголе, већ и именице, придеве и по-
моћне глаголе (потрчи, поскочи, итд.) (Savic, 2014). 

Коначно, у садашњем друштву употреба технологије постаје све доми-
нантнија, значајно доприносећи дечјој епидемији неактивности јер рачунари 
замењују активности на отвореном простору. Међутим, технологија има место 
у физичком васпитању и може се лако и једноставно уклопити у наставни план 
физичког васпитања на различите начине (Lambert, 2016). 
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ЗАКЉУЧАК 

Прегледом релевантне литературе наведене у овом раду, указујемо на 
потребу подизања свести и хитно деловање по питању подизања нивоа здра-
вља младих, на потребу за увођењем додатних физичких активности код мла-
дих обухваћених образовним системом, али и на могућности и примере интер-
дисциплинарне наставе физичког васпитања којом се може одговорити савре-
меном начину живота и неактивности ученика у корист побољшања њиховог 
нивоа здравља и академских постигнућа. Потреба за хитном интервенцијом 
стручњака из образовних институција, на основу и препорука светских здрав-
ствених организација и образовних институција, је неминовна, како би се што 
пре мењао наставним план и програм којим би се повећало време физичке ак-
тивности ученика. Осим што је потребно мењати курикулум, потребно је и 
развити код ученика у што већој мери свест и значају физичке активности, али 
им и понудити разноврсне садржаје у наставним и ваннаставним активностима 
којим би се ученици оријентисали на здрав начин живота.  
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PHYSICAL EDUCATION IN CROSS-DISCIPLINARY APPROACH IN 
ELEMENTARY SCHOOL 

Summary 

In modern way of life in which technology digitizes and “relieves” most of the 
everyday activities of children and adults, but also fully occupies their attention, there is 
a need for an interdisciplinary approach to physical education in all school curricula. 
This is because we are witnessing an increase in chronic diseases, such as obesity in 
children caused by their reduced physical activity. Interdisciplinary teaching of physical                        
education is offered as one of the solutions to this problem. It can increase the daily 
physical activity of pupils during their stay in school, but also in extracurricular                   
activities. By integrating the content of the physical education curriculum into other 
teaching contents, the active time of training can be increased, and the academic 
achievements of the students can also be improved. This paper presents the position of 
physical education in schools, its importance in life and education of young people, as 
well as examples and possibilities of overcoming current problems of reduced physical 
activity in children. 

Key words: interdisciplinary approach, physical education, obesity in children, 
academic achievements. 
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PREDIKCIJA INDEKSA TELESNE MASE (ITM)                           
I FIZIČKE AKTIVNOSTI RODITELJA NA FIZIČKU 

AKTIVNOST UČENIKA NA ČASU                                 
FIZIČKOG VASPITANJA 

Apstrakt: Imajući u vidu da je fizička aktivnost učenika na časovima 
fizičkog vaspitanja značajan pokazatelj kvaliteta nastave, sprovedeno je 
istraživanje sa ciljem da se utvrdi u kojoj meri indeks telesne mase (ITM) i 
fizička aktivnost roditelja doprinose predikciji obima i inteziteta fizičke aktivnosti 
učenika na času fizičkog vaspitanja. Istraživanjem je bilo obuhvaćeno ukupno 
259 učenika trećeg i četvrtog razreda (uzrasta 10 ± 1,1 godina) osnovne škole 
(137 dečaka i 122 devojčica). Fizička aktivnost je merena po obimu pedometrom 
Coach Gear i po intezitetu pulsmetrom Suunto Memory Belt. Za procenu fizičke 
aktivnosti roditelja primenjen je Međunarodni upitnik o fizičkoj aktivnosti (IPAQ 
–International Physical Activity Questionnaires), dok su podaci o indeksu telesne 
mase (ITM) dobijeni standardnom procedurom, a na osnovi podataka o telesnoj 
masi i telesnoj visini roditelja. Dobijeni rezultati ukazuju da je predikcija fizičke 
aktivnosti roditelja statistički značajna (p < 0.01), kod dečaka i devojčica na obe 
kriterijske varijable (obim i intezitet fizičke aktivnosti), dok je predikcija indeksa 
telesna mase (ITM) izostala kod oba pola. Na nivou pojedinačnih varijabli fizička 
aktivnost oca ima najveću prediktivnu moć. Važno je da roditelji podrže fizičku 
aktivnost svoje dece, da budu rol-modeli, da učestvuju zajedno sa decom u 
fizičkoj aktivnosti, da podstiču aktivnu igru i bavljenje sportom. Sve aktivnosti 
koje škola i/ili nastavnici preduzimaju radi poboljšanja fizičke aktivnosti učenika 
u školi, treba planirati tako da intervencija uključuje i roditelje. 

Ključne reči: indeks telesne mase, fizička aktivnost roditelja, fizička 
aktivnost učenika na času, fizičko vaspitanje. 

UVOD 

Nastava fizičkog vaspitanja je zasnovana na motoričkoj aktivnosti učenika, 
kojom se ostvaruju zadaci nastave. Shodno tome, neophodno je da učenici budu 
adekvatno angažovani, a tu se pre svega misli na obim i intenzitet njihove motorne 
aktivnosti. Fizička aktivnost je jedna od ključnih karakteristika časa fizičkog 
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vaspitanja (Silverman, 2005). Aktivni učenici usvajaju motoričke veštine, 
razvijaju motoričke sposobnosti, stiču pozitivna iskustva vežbanja i razvijaju 
neophodno samopouzdanje, stupaju u interakciju sa drugim ucenicima i dr. 
Pozitivne transformacije antropometrijskog statusa učenika se mogu očekivati 
samo ako su stimulusi koji deluju na organizam, optimalnog intenziteta i trajanja, i 
ako se ponavljaju u odredenom periodu. Preporučen nivo umerene do intenzivne 
fizičke aktivnosti na časovima fizičkog vaspitanja iznosi 50% do 80% nastavnog 
vremena, odnosno, ukupnog trajanja časa (USDHHS, 2000). Uprkos ovim 
preporukama, u svakodnevnoj nastavnoj praksi, nivo aktivnosti učenika na 
časovima fizičkog vaspitanja je konzistentno nizak. Problem nedovoljne aktivnosti 
učenika na časovima fizičkog vaspitanja dugo vremena opterećuje nastavu 
fizičkog vaspitanja. Brojna istraživanja ove problematike realizovana su već od 
polovine XX veka. Prema istraživanju Stanojevića (Stanojević, 1961), prosečno 
trajanje časova fizičkog vaspitanja iznosi oko 38 minuta. Od toga, svega 30 minuta 
otpada na vežbanje, a učenici aktivno koriste samo 9 minuta. Istraživanje 
sprovedeno u Nemačkoj, pokazalo je da trajanje časa iznosi oko 35 minuta, što 
takođe predstavlja značajno odstupanje od normativnog trajanja časa (Hoffmann, 
1976). Nedovoljna fizička aktivnost učenika osnovnih škola konstatovana je i u 
Americi, gde je utvrđeno da su učenici aktivni svega 8,6% vremena od ukupnog 
trajanja časa, i to u režimu umerenog intenziteta, što predstavlja značajno manje 
od propisanih 50% od strane nacionalne službe za obrazovanje (Simons-Morton, 
Taylor, Snider, Huang & Fulton, 1994). Direktnim posmatranjem časova fizičkog 
vaspitanja u više od 1000 škola, konstatovano je da aktivnost učenika dostiže u 
proseku 37% nastavnog vremena (McKenzie, 2006). Utvrđeno je i kraće 
angažovanje od svega 8,6% vremena od ukupnog trajanja časa, i to u režimu 
umerenog intenziteta, što predstavlja značajno manje od 50%, što je preporuka 
stručnih asocijacija (Ridgers, Stratton & Fairclough, 2006; Wadsworth, Rudisill, 
Hastie, Boyd, Rodríguez-Hernández, 2014). 

Dokazano je da brojni faktori (personalni, socijalni, bihejvioralni i dr.) 
koreliraju sa fizičkom aktivnošću dece kako u slobodno vreme, tako i na času 
fizičkog vaspitanja (Bailey, Wellard, Dismore, 2004; Carrol & Loumidis, 2001; Crocker, 
Eklund, Kowalski, 2000; Ferrer-Caja & Weiss, 2000; Harrison & Narayan, 2003). 

Indeks telesne mase roditelja povezan je sa fizičkom aktivnošću dece, a smer 
i intenzitet te povezanosti pokazuje da se radi o značajnoj, mada ne visokoj, 
negativnoj povezanosti. U jednoj novijoj studiji, tokom dve godine, povećanje 
indeksa telesne mase (ITM) majke predstavljalo je značajan prediktor opadanja 
zastupljenosti umerene do intenzivne fizičke aktivnosti dece, što prema autorima 
reflektuje porodični životni stil i zajedničko okruženje (Butte et al., 2014).  

U istraživanju Parka (Park, 2007), ITM roditelja bio je značajno povezan sa 
fizičkom aktivnošću dece, tako što je kod mlađe dece, čiji su roditelji imali veće 
vrednosti ITM konstatovana veća fizička aktivnost, ali je kod ove dece opadanje 
fizičke aktivnosti sa uzrastom bilo brže.  
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Indeks telesne mase roditelja u belgijskom istraživanju nije predstavljao 
značajan pojedinačni faktor uticaja na fizičku aktivnost dece mlađeg školskog 
uzrasta (De Lepeleere, De Bourdeaudhuij, Cardon, Verloigne, 2015). Međutim, 
deca roditelja sa normalnim vrednostima BMI bila su fizički aktivnija, ukoliko 
roditeljima nije predstavljalo teškoću da sami budu fizički aktivni. U istraživanju 
holandskih autora, veća vrednost ITM majke (i niži nivo fizičke aktivnosti) bili su 
povezani sa nižim nivoom fizičke aktivnosti dece (Sijtsma, Sauer, Corpeleijn, 
2015). Nutritivni status roditelja povezan je i sa zajedničkom fizičkom aktivnošću 
roditelja i dece; u poređenju sa roditeljima koji su pothranjeni i normalno 
uhranjeni, predgojazni i gojazni roditelji su manje angažovani u zajedničkoj 
umerenoj do intenzivnoj fizičkoj aktivnosti sa svojom decom na javnim 
površinama (Dunton et al., 2012).  

Imajući u vidu značaj fizičke aktivnosti učenika na času fizičkog vaspitanja, 
sprovedeno je istraživanje sa ciljem da se utvrdi u kojoj meri indeks telesne mase i 
fizička aktivnost roditelja doprinose predikciji obima i inteziteta fizičke aktivnosti 
učenika na času fizičkog vaspitanja. 

METOD 

Uzorak ispitanika 

Istraživanjem je obuhvaćeno 259 učenika trećeg i četvrtog razreda osnovne 
škole (starosti 10 ± 1,1 godina), od čega 137 dečaka i 122 devojčica. Svi ispitanici su 
redovno pohađali nastavu u školama, kao i nastavu fizičkog vaspitanja tri puta 
nedeljno. Časovi su održavani prema propisanom nastavnom planu i program za 
fizičko vaspitanje. Nadležni u školama i roditelji su bili upoznati sa ciljem i sadržajem 
istraživanja, i obezbeđena je njihova pisana saglasnost, u skladu sa konvencijom o 
zaštiti i pravima deteta. Fizička aktivnost učenika merena je tokom časova na kojima 
je realizovana nastavna jedinica „Usavršavanje prirodnih oblika kretanja”. Struktura 
časa je bila četvorodelna (uvodni, pripremni, glavni i završni deo časa).  

Merni instrumenti 

Za procenu fizičke aktivnosti roditelja korišćen je Međunarodni upitnik o 
fizičkoj aktivnosti (IPAQ – International Physical Activity Questionnaires); (Craig, 
et al., 2003). Validnost ovog instrumenta ispitana je na ispitanicima uzrasta od 18 do 
65 godina starosti (Bauman, Bull, Chey, Craig, Ainshwort, Sallis, 2009; Craig et al., 
2003; Lee, Macfarlane, Lam, Stewart, 2011). S obzirom na to da roditelji učenika 
obuhvaćenih istraživanjem pripadaju tom uzrasnom rasponu, ovaj upitnik se može 
smatrati podesnim za primenu.  
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IPAQ procenjuje fizičku aktivnost u sledećim domenima: a) slobodno vreme, 
b) kućne i baštenske aktivnosti, c) radno mesto i d) aktivan transport. Pitanja se 
odnose na tri specifična tipa fizičke aktivnosti: hodanje, umerena fizička aktivnost 
(bez hodanja) i intenzivna fizička aktivnost. Na osnovu ova tri ajtema, izračunava se 
ukupni skor. Za svaki tip fizičke aktivnosti ispitanici unose podatke koji se odnose 
na trajanje fizičke aktivnosti (u minutima) i broj dana u nedelji kada su aktivni, a 
zatim se svaki tip fizičke aktivnosti ponderiše odgovarajućim brojem MET-a 
(metabolički ekvivalent), u zavisnosti od intenziteta aktivnosti. Na taj način se za 
hodanje, umerenu i intenzivnu fizičku aktivnost dobijaju skorovi izraženi u 
MET/minutima/nedeljno. Na kraju IPAQ upitnika, roditelji su unosili podatke o 
sopstvenoj telesnoj visini i masi, na osnovu kojih je potom izračunat indeks telesne 
mase (BMI). Roditelji su popunjavali upitnike (koje su im deca donela iz škole). 
Učešće roditelja i dece u ovom istraživanju se vremenski poklapalo, a sve u cilju 
verodostojnosti podataka.  

Obim fizičke aktivnosti učenika na času fizičkog vaspitanja meren je 
pomoću pedometra novije generacije – Coach Gear, kojim se meri ukupan broj 
koraka, i izvedeno, dužina pređenog puta (proizvod broja koraka i dužine koraka), 
prosečna brzina kretanja i maksimalna brzina tokom kretanja. Za potrebe ovog 
istraživanja uzet je parametar ukupan broj koraka napravljenih na času fizičkog 
vaspitanja.  

Intenzitet fizičke aktivnosti učenika na času fizičkog vaspitanja meren je 
pomoću pulsmetra – Suunto memory belt. Zone intenziteta su određene na osnovu 
proverene istraživačke prakse (Fairclough & Stratton, 2005; Falgairette, Gavarry, 
Bernard, Hebbelinck, 1996; Pate, Baranowski, Dowda, Trost, 1996), tako da su 
definisane tri kategorije (zone) fizičke aktivnosti: Zona niskog intenziteta (Light 
Physical Activity, skr. LPA = puls u miru + x < 25% vrednosti pulsa u miru); Zona 
srednjeg intenziteta (Moderate Physical Activity, skr. MPA = puls u miru + 25% < x 
< 50% vrednosti pulsa u miru); Zona visokog intenziteta (Vigorous Physical 
Activity, skr. VPA = puls u miru + x > 50% vrednosti pulsa u miru). 

Obrada podataka 

Dobijeni podaci obrađeni su adekvatnim statističkim postupcima u SPSS 
programu. Najpre je primenjena deskriptivna statistika za analizu osnovnih rezultata 
istraživanja, dok je za testiranje prediktivne moći posmatranih prediktorskih 
varijabli korišćena metoda linearne regresije, čime je utvrđen linearni model 
kriterijumskih varijabli, na nivou pouzdanosti p < 0,001. 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pate%20RR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8775360
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baranowski%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8775360
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dowda%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8775360
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trost%20SG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8775360
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REZULTATI 

Prikazane vrednosti deskriptivne statistike prediktorskih i kriterijumskih 
varijabli, odvojeno za subuzorke dečaka i devojčica, pokazuju da u svim 
primenjenim varijablama postoji normalna raspodela rezultata, što je preduslov za 
dalju obradu i analizu (Tabela 1). Na osnovu koeficijenata varijacije, može se 
konstatovati da su subuzorci dečaka i devojčica najhomogeniji kada je reč o indeksu 
telesne mase roditelja. 

Tabela 1. Deskriptivna statistika prediktorskih i kriterijskih varijabli ispitanika 
 

Varijable Subuzorci AS SD Min Max KV% KS 
Fizička aktivnost 
oca (MET/min/                 

nedeljno) 

Dečaci 16911,13 2670,96 7584 23457 15,79 0,12 

Devojčice 16717,75 2087,12 874 22878 12,48 0,08 

izička aktivnost 
majke (MET/min/            

nedeljno) 

Dečaci 3939,00 2054,25 231 9471 52,11 0,14 

Devojčice 4295,04 2059,70 231 14488 47,95 0,13 

Indeks telesne 
mase oca 

Dečaci 23,36 2,05 18,50 27,20 8,75 0,11 
Devojčice 22,94 1,97 18,50 27,20 8,59 0,11 

Indeks telesne 
mase majke 

Dečaci 22,33 1,71 18,10 26,90 7,66 0,11 
Devojčice 22,42 1,68 18,50 26,90 7,48 0,11 

Obim fizičke 
aktivnosti 

(broj koraka)* 

Dečaci 2321,10 436,29 609 3346 18,79 0,09 

Devojčice 2224,15 345,43 1352 3008 15,53 0,08 

VPA (min) 
(intezivna fizička 

aktivnost) 

Dečaci 22,05 4,67 8,11 34,51 21,17 0,08 

Devojčice 20,63 3,52 12,34 30,10 17,05 0,07 

 
Legenda: AS – aritmetička sredina; SD – standardna devijacija; Min – minimalne 

vrednosti; Max – maksimalne vrednosti; KV% – koeficijent varijacije;                                
KS – Kolmogorov-Smirnov test značajnosti 

 
Sumarni rezultati serije regresionih analiza su prikazani u Tabeli 2. Testirana 

je prediktivna moć dva modela (fizička aktivnost roditelja i indeks telesne mase 
roditelja), kao i pojedinačnih prediktora, za predikciju obima i intenziteta fizičke 
aktivnosti učenika na času fizičkog vaspitanja.  
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Tabela 2. Relacije prediktorskih varijabli i fizičke aktivnosti učenika                                   
na času fizičkog vaspitanja 

 
 OBIM FIZIČKE AKTIVNOSTI INTENZIVNA FIZIČKA 

AKTIVNOST 
Dečaci Devojčice Dečaci Devojčice 

 R2 (Kor. R2) R2 (Kor. R2) R2 (Kor. R2) R2 (Kor. R2) 
FIZIČKA 

AKTIVNOST 
RODITELJA 

  73,2 48,0 69,0 48,8 

Fizička                      
aktivnost oca 

(β) 

 
 0,86 0,70 0,83 0,70 

Fizička                      
aktivnost majke 

(β) 

 
 ns ns ns ns 

INDEKS 
TELESNA 

MASE 
RODITELJA 

  NS NS NS NS 

Indeks telesne 
mase oca (β) 

  ns ns ns ns 

Indeks telesne 
mase majke (β) 

  ns ns ns ns 

 
Legenda: (β) – vrednost standardizovanog β (beta) koeficijenta;                                                

ns – neam statističke značajnosti. 

DISKUSIJA 

 Kao što se vidi iz Tabele 2, kod dečaka prediktorski sistem fizička aktivnost 
roditelja objašnjava 74% (obim fizičke aktivnosti na času), odnosno 69,5% 
(intenzitet fizičke aktivnosti na času) kriterijumske varijable, a kod devojčica 48,8% 
(obim fizičke aktivnosti na času), odnosno 49,5% (intenzitet fizičke aktivnosti na 
času). Ovaj sistem pokazuje veliku prediktivnu moć. Sa druge strane, indeks telesne 
mase (ITM) roditelja nije pokazao nikakvu predikciju na kriterijske varijable. Na 
nivou pojedinačnih prediktora, najznačajniji prediktori fizičke aktivnosti dečaka i 
devojčica pripadaju fizičkoj aktivnosti oca. Učenici oba pola sa naglašenom fizičkom 
aktivnošću roditelja, odnosno očeva, fizički su aktivniji na času fizičkog vaspitanja.  

Indeksi telesne mase (ITM) roditelja nisu značajni prediktori fizičke 
aktivnosti na času fizičkog vaspitanja, što znači da uhranjenost roditelja nije 
značajan faktor koji bliže određuje kriterijsku varijablu. 
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U skladu sa Bandurinom socijalno-kognitivnom teorijom, ponašanje dece je 
pod uticajem kontekstualnih faktora, poput ponašanja koje modeluju drugi, 
pogotovo roditelji. Kada je reč o fizičkoj aktivnosti, roditelji mogu direktno 
modelovati određeno ponašanje, a moderatori ovog uticaja mogu biti roditeljska 
podrška, podsticanje, obezbeđivanje prevoza, uverenje roditelja da je važno da se 
deca bave fizičkom aktivnošću (Tate et al., 2015). Fizička aktivnost roditelja, kao 
socijalni faktor, posredno utiče na fizičku aktivnost dece, na šta ukazuju prethodna 
istraživanja (npr. Butte et al., 2014; Dedaj, 2010; Griffith, Clasey, King, Gantz, 
Kryscio, Bada, 2007; Karppanen, Ahonen, Tammelin, Vanhala, Korpelainen, 
2012; Saaverda, Escalante, Dominguez, Garcia-Hermoso, Hernandez-Mocholi, 
2014; Welk, Wood, Morss, 2003). U našem istraživanju, fizička aktivnost oca 
pokazala se kao ključni faktor kada je reč o predikciji fizičke aktivnosti devojčica i 
dečaka na času fizičkog vaspitanja. Ovakav rezultat može biti pripisan, većem 
uticaju modela ponašanja oca, nego majke kada je reč o fizičkoj aktivnosti (Craig, 
Cameron,  Tudor-Locke, 2013; Ferreira, Van der Horst, Wendel-Vos, Kremers, 
Van Lenthe,  Brug, 2007; McMinn, Van Sluijs, Wedderkopp, Froberg, Griffin, 
2008). Iako je u nekim prethodnim istraživanjima uočeno da model ponašanja 
majke ima veći uticaj na devojčice, nego model ponašanja oca (Dollman, 2010; 
Sijtsma et al., 2015), u našem istraživanju to nije potvrđeno. Ne treba izostaviti, 
kao moguće uzroke ovakvog rezultata, kulturološke navike vezane za roditeljske 
uloge (svakodnevne kućne obaveze, društveno okruženje, tradicionalna shvatanja i 
sl.) (Eisenhower, Baker, Blacher, 2009). Po Lojdu i saradnicima (Lloyd, Lubans, 
Plotnikoff, Collins, Morgan, 2014), majke su te koje su u porodici odgovornije 
za ishranu dece (tako i za njihovu telesnu kompoziciju), dok su očevi posvećeniji 
fizičkoj aktivnosti dece. Takođe je utvrđeno da su ženske osobe koje imaju decu 
manje fizički aktivne od onih koje ih nemaju (Mackay, Schofield, Oliver, 2011). 
Izostanak značajne relacije između fizičke aktivnosti majki i dece, može, s druge 
strane, ukazivati da podrška za bavljenje fizičkom aktivnošću može biti važnija 
od direktnog modelovanja (Erkelenz, Kobel, Kettner, Drenowatz, Steinacker, 
2014). Naravno, postoje i pregledne studije koje nisu identifikovale značajne 
relacije između fizičke aktivnosti roditelja i dece (Sallis, Prochaska, Taylor, 
2000; Trost et al., 2011). 

Nutritivni status roditelja iskazan indeksom telesne mase (BMI) nije značajan 
prediktor aktivnosti devojčica i dečaka na času fizičkog vaspitanja. Iako u 
istraživanju indeks telesne mase roditelja nije identifikovan kao značajan prediktor 
njihove aktivnosti na času fizičkog vaspitanja, neka prethodna istraživanja pokazuju 
suprotno (Butte et al., 2014; Park, 2007; Sijtsma et al., 2015). Korišćeni metod 
prikupljanja podataka o telesnoj visini i masi roditelja (roditelji su samostalno 
unosili podatke o vlastitoj telesnoj visini i masi), mogao je dovesti do greške u 
proceni indeksa telesne mase roditelja i uticati na dobijene rezultate.  

Na osnovu prethodno analiziranih relacija, može se konstatovati da je za 
predikciju fizičke aktivnosti dečaka i devojčica na času fizičkog vaspitanja važnije 
da roditelji budu fizički aktivni, nego da imaju optimalan indeks telesne mase, a 
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posebno je važna uloga oca, tj. njegova fizička aktivnost. Brojna istraživanja u svetu 
su pokazala postojanje veze između porodice, kao agensa socijalizacije i sporta, 
odnosno fizičke aktivnosti dece (Radović, Bačanac, Vesković, 2005).   

ZAKLJUČCI 

Da bi se podigao nivo fizičke aktivnosti učenika na časovima fizičkog 
vaspitanja, potrebno je da roditelji podrže fizičku aktivnost svoje dece; da budu rol-
modeli, da učestvuju zajedno sa decom u fizičkoj aktivnosti, da podstiču aktivnu 
igru i  bavljenje sportom. Sve aktivnosti koje škola i/ili nastavnici preduzimaju radi 
poboljšanja fizičke aktivnosti učenika u školi i u slobodno vreme, treba planirati 
tako da intervencija uključuje i roditelje.  
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Слободан Л. Павлович 
Университет в Крагуеваце, Педагогический факультет в Ужице 

ПРОГНОЗ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА (ITM) И ФИЗИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ НА ФИЗИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧЕНИКОВ НА УРОКЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

Аннотация 

Учитывая то, что физическая активность учеников на уроках физкультуры 
является важным показателем качества обучения, было проведено исследование 
для определения степени, в которой индекс массы тела (IТМ) и физическая 
активность родителей способствуют прогнозированию объема и интенсивности 
физической активности учеников на уроке физкультуры. В исследовании приняло 
участие 259 учеников третьего и четвертого классов начальной школы (возраст 10 
± 1,1 года) (137 мальчиков и 122 девочки). Физическая активность измерялась с 
помощью шагомера Coach Gear и интенсивности пульсометра Suunto Memory Belt. 
Для оценки физической активности родителей были применены Международные 
вопросники физической активности (IPAQ – International Phusical Activity 
Qestionnaires), а данные oб индексе массы тела (IТM) были получены с помощью 
стандартной процедуры, основанной на данных о массе тела и росте родителей. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что прогноз физической 
активности родителей является статистически значимым (р < 0,01) у мальчиков и 
девочек по обоим критериям переменных (объем и интенсивность физической 
активности), пока прогноз индекса массы тела (ITM) отсутствовал у обоих полов. 
На уровне отдельных переменных физическая активность отца обладает 
наибольшей прогностической силой. Важно, чтобы родители поддерживали 
физическую активность своих детей, были образцами для подражания, 
участвовали с детьми в физической активности, стимулировали активные игры и 
занимались спортом. Все действия, которые школа и/или учителя предпринимают 
для улучшения физической активности учеников в школе, должны планироваться 
таким образом, чтобы во всех действиях включать родителей. 

Ключевые слова: индекс массы тела, физическая активность родителей, 
физическая активность учеников на уроках, физическое воспитание. 
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     ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ОСНОВНОШКОЛСКОГ 
УЗРАСТА У КРОСУ∗∗ 

Апстракт: Ваннаставне активности ученика управну основу добијају 
Општим законом о школству 1958. године, када су школе добиле обaвезу 
да их организују ради успешнијег организовања васпитања и образовања 
ученика, проширивања и обогаћивања друштвеног живота и разоноде уче-
ника. Ваннаставне активности везане за физичко васпитање обухватају: 
школске секције, такмичења, кросеве, излете, логоровања, остале активно-
сти у природи и јавне манифестације. Крос је трчање на средњим и дугим 
стазама у природи. То је једна од најраспрострањенијих спортских дисци-
плина у свету. Израз потиче од енглеске речи cross-country, што значи пре-
ко поља. У наставном плану и програму за основне школе, спортска крос-
такмичења се сматрају интегралном компонентом процеса физичког вас-
питања и обавезом школе да их организује за све ученике. Планом и про-
грамом наставе физичког васпитања планирају се два кроса у току школ-
ске године, а то су: пролећни и јесењи крос. Организацији кроса у основ-
ној школи, посебно у млађим разредима основне школе, треба прићи крај-
ње озбиљно. Мора се узети у обзир узраст, као и физиолошке и психофи-
зичке карактеристике ученика овог узраста. Да би крос остао у лепом се-
ћању, ученици се морају припремити. Припреме ученика су пожељне (оба-
везне) за све разреде.  

Кључне речи: такмичења, ваннаставне активности, крос, основно-
школски узраст. 
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УВОД 

Података о атлетским такмичењима има већ у Илијади и Одисеји. На 
античким играма једно време једина такмичарска дисциплина било је трча-
ње. На Првим олимпијским играма 776. године пре н.е. трчање на један ста-
диј (око 192 м) било је једино такмичење. Касније се у програм тих игара 
увело трчање на дуге стазе. У римско доба атлетика у физичком васпитању 
није имала утицаја као у Грчкој. У средњем веку постојали су неки облици 
атлетског такмичења при витешким турнирима (Илић и Мијатовић, 2006). 
Атлетика је поново добила на значају у првој половини 19. века, најпре у Ен-
глеској. Енглези су из жеље за такмичењем, превазилажењем својих граница 
и стварањем нечег новог измислили крос. Прва трка је одржана 1837. године 
у Рагбију, а до краја века крос се проширио на Француску и Америку (Стефа-
новић, 1980). Крос је од 1912. године олимпијска дисциплина. Крос је данас 
један од представника најмасовнијих спортских догађаја. Својим вредности-
ма постигао је да се одржава на свим нивоима такмичења – од првенства 
школе до првенства света.  

Крос је данас изгубио своје оригинално значење CROSS-COUNTRY, 
што значи пресецати ливаде, имања, села, шуме итд. Савремени крос ништа 
не пресеца, већ се трчи по јасно одређеним и добро припремљеним стазама. 
Добар пример правог кроса је трка „5 млинова” у Сан Витореу, месту у 
близини Милана. Тамо тркачи протрчавају кроз имања која се налазе око тих 
млинова, док их млинари традиционално посипају брашном, као желећи да 
их отерају. 

ШКОЛСКИ КРОС 

Спортска крос-такмичења у наставном плану и програму за основне 
школе се сматрају интегралном компонентом процеса физичког васпитања и 
обавезом школе да их организује за све ученике. Крос-такмичења у IV разреду 
основне школе имају, као и у свим старијим разредима карактер програмске 
обавезе, док су I–III разреда пожељна. 

Планом и програмом наставе физичког васпитања планирају се два кро-
са у току школске године, а то су: пролећни и јесењи крос. Школски крос 
представљао је улазак у атлетске воде за већину наших великих тркача, попут 
Вере Николић, Снежане Пајкић, Драгана Здравковића, Амеле Терзић, Оливере 
Јевтић и др. За неке ученике крос је веома трауматичан, ово су речи једног 
ученика: „Мислио сам да су ми плућа испала негде уз пут, а да мишићи на но-
гама више никад неће престати да ме боле”. 
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Како организација школског кроса изискује знатне напоре не само акти-
ва наставника физичког васпитања, већ и других колега запослених у школи, 
то је неопходно држати се следећих препорука: стазу одабрати да не буде да-
леко од школе, под условом да је довољно безбедна и да се до ње лако долази. 
Дистанце које се трче, према програму за поједине разреде, направити тако да 
старт и циљ по могућности буду у близини, чиме је олакшана комуникација 
учесника у организацији кроса. Велику помоћ у организацији крос-такмичења 
могу да пруже ученици старијих разреда основне школе (помоћ може бити у 
писању плаката и обавештења о пропозицијама, вођење записника, извлачењу 
редоследа стизања на циљ и помоћ у сналажењу ученика млађег узраста). Нај-
чешће се мери време и редослед првих десет такмичара. За сваког ученика је 
важан пласман, зато је пожељно да се комплетна листа истакне у школи и сви-
ма буде приступачна.  

Организација крос-такмичења 

Школска крос-такмичења се на овом узрасту првенствено могу користи-
ти као метода наставног рада и као мера стимулације ученика. Она могу бити и 
облик ваннаставног рада и тада се спроводе у оквиру радних субота, спортског 
дана, јавног часа и у слободно време (Крагујевић, 2005). 

Организацији кроса у основној школи, посебно у млађим разредима 
основне школе, треба прићи крајње озбиљно. Мора се узети у обзир узраст 
ученика, као и физиолошке и психофизичке карактеристике ученика овог 
узраста.  

Крос мора остати у лепој успомени ученицима. Ученици се на кросу 
такмиче, али и друже са својим вршњацима. Зато посебну пажњу треба посве-
тити организацији кроса у млађим разредима, да би ученици развијали интере-
совање за крос још од првог разреда основне школе.  

Да би школски крос успео, мора да садржи следеће пропозиције: 

− назив организатора – актив наставника физичког васпитања (настав-
ници физичког васпитања крос организују у сарадњи са учитељима и 
директором); 

− намену – освежење наставе физичког васпитања, стимулисање крета-
ња у природи, пропагирање трчања као основне кретне активности и 
селекционисање школске екипе за већа крос-такмичења; 

− термин и место одржавања – пожељно је да школа организује два 
крос-такмичења: пролећни, у првој половини априла и јесењи, у пр-
вој половини октобра. Стаза за трчање треба да буде на слободном 
простору; 
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− организационо-судијски апарат – најмање два професора физичког 
васпитања (један на старту, један на циљу), учитељи чија одељења 
учествују, три до пет старијих ученика – помоћника на циљу, два ста-
рија ученика за исписивање резултата и лекар; 

− потребна техничка средства – папирне траке за означавање стазе, 
пиштаљка за давање старта, стоперица, левак на циљу, мегафон, так-
мичарски листићи и 

− сатница за учеснике кроса – сатницу одређују организатори кроса.  

На крају трке следи долазак ученика на циљ. Место за циљ се одређује 
на прегледном, равном терену и означава великим транспарентом са натписом 
„ЦИЉ” неколико метара изнад линије циља, како би ученицима био видљив и 
са веће удаљености. Специфичност циља представља циљни левак, чија је свр-
ха да спречава гурање и престизање ученика после уласка у циљ, да би се што 
боље одредио пласман ученика. 

На самом крају крос-такмичења следи проглашење победника и додела 
награда. Награде су подстицајне како за оне ученике који су их добили, тако и 
за остале, који и сами треба да се труде да их освоје. Награде се додељују по 
категоријама, посебно дечацима најбоље пласираним у својим категоријама, а 
посебно девојчицама најуспешнијим у својим категоријама. 

Дужина стазе по разредима 

Вечити проблем и најчешће грешке које се чине од стране актива на-
ставника је дужина стазе за крос у зависности од узраста. Да не би дошло до 
грешки треба испоштовати одређене услове, попут: поднебља, система школо-
вања, броја часова физичког васпитања, менталитета, морфолошке грађе и др., 
који захтевају утврђивање оптималих дужина крос стаза који одговарају нашој 
средини. Увидом у дисциплине можемо да констатујемо да је дужина стаза за 
девојчице краћа од дужина стаза за дечаке, а да се дужина стаза повећава са 
разредима. 

Табела 1. Препоручене дужине стазе за крос 
по полу и узрасту – Актив наставника Бачко Петрово Село  

 
Пол – Раз. Први Други Трећи Четврти Пети Шести Седми Осми 
Девојчице 100 150 200 300 400 400 500 500 

Дечаци 150 200 300 400 500 500 600 600 
 
Увидом у Табелу 1 и Табелу 2 можемо констатовати да већих разлика у 

дистанцама у млађем школском урасту нема. Минималне разлике се јављају од 
шестог разреда и износе у шестом и седмом по 100 метара више, док је у 
осмом код девојчица и дечака стаза дужа за по 200 метара. 
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Табела 2. Препоручене дужине стазе за крос  
по полу и узрасту – Актив наставника Бачка Паланка 

 
Пол – Раз. Први Други Трећи Четврти Пети Шести Седми Осми 
Девојчице 150 200 250 300 400 500 600 700 
Дечаци 200 250 300 400 500 600 700 800 

 
Анализом предложених дужина стаза за крос РТС-а уочавамо да су у 

прва три разреда основне школе стазе и по два пута дуже у односу на прет-
ходне дужине. Предложене дистанце су дуже и у старијим разредима основ-
не школе (Табела 3). Дуги низ година за процену издржљивости старијег 
основношколског и средњошколског узраста дужина стазе за девојчице изно-
си 500, а за дечаке 800 метара. Дугогодишњи рад у непосредној пракси ука-
зује да су могућности ученика и ученица основношколског и средњошкол-
ског узраста далеко веће у односу на предложене дистанце.  

Табела 3. Дужине стазе за крос РТС-а 
 

Пол – Раз. Први Други Трећи Четврти Пети Шести Седми Осми 
Девојчице 400 400 500 500 600 600 800 800 

Дечаци 500 500 600 600 800 800 1000 1000 
 
Крос РТС-а за Гран при Радио Београда представља атлетско такмиче-

ње у кросу и одржава се сваке године почев од 1991. када је одржано прво 
такмичење под називом „Крос Радио Београда”, касније током година фор-
мат такмичења је мењан из године у годину, да би од 2007. попримио сада-
шњи облик. Данас такмичење обухвата четири равномерна такмичења, која 
се одржавају у различитим градовима Србије, четири суботе за редом.  

Под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије 11. маја 2018. године, одржан је 28. крос РТС-а 
„Кроз Србију” са почетком у 10 часова. На кросу је учествовало 457.443 ђака 
и предшколаца.  
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Припреме ученика за крос 

Припреме ученика не спадају у пропозиције крос-такмичења али су по-
жељне (обавезне) за ученике свих разреда. Да би крос остао у лепом сећању 
ученицима, они се морају припремити.  

Своје ученике углавном припремају учитељи и наставници у оквиру 
редовних часова физичког васпитања. Припреме за крос-такмичење у овом 
узрасту могу се спроводити три пута недељно, три до четири недеље пред 
такмичење, а могу и континуирано, током читаве године, на часовима физич-
ког васпитања. У трчању кроса од моторичких способности доминантну уло-
гу има издржљивост. У овом узрасту то је искључиво општа издржљивост. 
Средства за њен развој су разноврсна, а најчешће се примењује: ходање и тр-
чање, елементарне игре, фолклорне и забавне игре уз музику, вежбе са вија-
чом и др.  

Издржљивост спада међу најконтрадикторнија моторичка својства, с об-
зиром на то да је одређени теоретичари сврставају у есенцијална физичка свој-
ства човека, док други, истовремено, потпуно оспоравају њено егзистирање, 
превасходно због засићености кретних задатака за њену процену психолошким 
факторима, превасходно мотивацијом. Најчешћа су три субфактора издржљи-
вости: кардиоваскуларна (општа), мишићна (локална) и брзинска издржљивост 
(Мијић, 2005).  

Поред редовне наставе, ученицима је пожељно давати и домаће задат-
ке у виду тренинга који се одраде за време викенда (Матић, 1992; Вишњић и 
сар., 2004). Ако се крос планира за почетак октобра, након антропометриј-
ских мерења и процена моторичких способности остаје на располагању чети-
ри недеље за припрему ученика. Ако се говори само о редовној настави, а не 
о школској секцији, једина могућност да се у току часа рада и на припреми 
ученика је преструктуирање појединих фаза часа (Марковић и Вишњић, 
2008; Марковић и Копас Вукашиновић, 2013). Предлаже се спајање уводне и 
припремне фазе у уводно-припремну са продуженим трајањем од 20 минута. 
За главну фазу остаје 20 и за завршну 5 минута. Овим трајањем појединих 
фаза омогућава се припрема на сваком часу и обрада планиране наставне је-
динице. У циљу повећања активног времена вежбања на часу, у главној фази 
може се применити допунска вежба са елементима технике трчања (Марти-
новић, Марковић, Вишњић, 2009; Марковић, 2014).  

Један од могућих месечних планова може да изгледа овако. Недељним 
распоредом часова физичко васпитање је понедељком, уторком и четвртком. 
Поред ова три дана, четврти тренинг (у виду домаћег задатка) планирао би се 
суботом. Недеља би била дан одмора.  
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Табела 4. Месечни план рада за припрему ученика за крос-такмичење 
 

 Понедељак Уторак Четвртак Субота 

Прва 
недеља 

3–5 минута 
лаганог трчања; 

10 х 40 м. 

2 х 2 минута 
лаганог 
трчања;                   

6 х 100 м. 

5 минута 
лаганог 
трчања;  

10 х 50 м. 

Фартлек у 
дужини од 1000 

м до 1500 м. 

Друга 
недеља 

2 х 3 минута 
лаганог трчања; 

5 х 80 м. 

5 минута 
лаганог 
трчања;  

6 х 200 м. 

Атлетско 
загревање;              
2 х 500 м. 

2 х 1000 м 
лаганог трчања 

Трећа 
недеља 

Атлетско 
загревање;                    
4 х 100 м;                  
2 х 200 м. 

5 минута 
лаганог 
трчања;                        

3 х 400 м. 

10 х 1минут 
трчања са 1 
минут паузе 

1 х 1000 м;                        
1 х 500 м;                         
5 х 100 м. 

Четврта 
недеља 

Елементарне 
игре;  

1 х 5 минута 
трчања;                       

15 х 40 м. 

3 х 2 минута 
трчања;  

4 х 100 м;                     
6 х 50 м;                    
8 х 30 м. 

6 минута 
лаганог 
трчања;                     

10 х 100 м. 

2 х 15 минута 
лаганог трчања 
по валовитом 

терену. 

 
Уколико је крос у уторак пете недеље, у понедељак на часу поновити 

тренинг од понедељка из треће недеље.  

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Најнижи степен такмичења у кросу представља школски крос. Један од 
битних фактора који утиче на резултат у кросу, као и каснији ваљани развој 
детета, је да му се омогући такмичење на њему примереној дужини стазе. У 
првом реду то би значило да на такмичењу не трчи у енергетском режиму у ко-
ме је доминантна лактатна компонента кисеоничког дуга (субмаксимални ин-
тензитет рада, који подразумева трчање у трајању од 20 секунди до 3-4 минута 
и где се трајање гликогено-лактатног извора енергије остварује на рачун анае-
робних гликолитичких процеса). Да би се применила одговарајућа тренажна 
средства, потребно је да се учитељ и наставник придржавају одговарајућих зо-
на интензитета ученика, јер се врло добро поклапају са временом трајања поје-
диних извора енергије (Мијић, 2005). Неопходно је да се тога придржавају и 
организатори крос-такмичења у избору дужине стазе. Није пожељно да се уче-
ник припрема и такмичи у режиму анаеробно гликолитичких процеса. Тада је 
пулс преко 200 откуцаја у минуту, концентрација млечне киселине преко 10 
mmol/kg, минутни волумен срца 25–30 l, плућна вентилација 100–150 l и таква 
остаје до краја трке. Такви услови рада сувише троше дечји организам који је у 
сензитивном периоду, када се издржљивост не може развијати. Овај проблем 
се решава знатно дужим крос стазама. На првенству у кросу аустралијске др-
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жаве Викторија за ученике млађе од десет година, девојчице трче 1500 м, а де-
чаци 2000 м. За ученике старости десет и једанаест година, девојчице трче 
2000 м, а дечаци 3000 м. На основу истраживања Мијића (2005) дужина стазе 
за девојчице петог разреда треба да износи 900 м, а за дечаке 1300 м. Код ше-
стог разреда 900 м и 1500 м, код седмог разреда 1000 м и 1600 м и код девојчи-
ца осмог разреда 1100 м и дечака 1800 м.  

У истраживањима Келерове (1984) на основношколском и Петковића 
(1985) на средњошколском узрасту констатовани су позитивни утицаји додат-
ног физичког вежбања у виду истрајног трчања на трансформацију моторич-
ких способности. Искуства из непосредне праксе указују да су ученице након 
адекватних припрема на такмичењу (штафетни полумаратон и маратон) претр-
чале 4000 м, а ученици 6000 м (Марковић и Богдановић, 2009). Највећи про-
блем у реализацији наставе физичког васпитања и реализацији програмских 
садржаја из атлетике представља веома мали број основних школа (16,67%) 
које имају кружну стазу од 200 м. Мало боља ситуација је са јамом за скокове, 
која је заступљена у 20,83% основних школа, док је заступљеност бацалишта 
за куглу свега 14,58% (Марковић, 2016).  

Безброј примера из непосредне праксе указује на ученике који са при-
премом истрче полумаратон у дужини од 21.096 м. Дечије границе нису позна-
те и често се говори да кретње малог детета ни маратонац не може испратити.  

На огромној стени Јелади пре 2500 година уклесане су речи: Ако желиш 
да будеш јак – ТРЧИ, ако желиш да будеш леп – ТРЧИ, ако желиш да будеш 
паметан – ТРЧИ! Након пет стотина година Хорације је записао: „Ако не тр-
чиш док си здрав, трчаћеш кад се разболиш!” 
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CROSS COUNTRY RUNNING COMPETITIONS OF PRIMARY SCHOOL 
STUDENTS 

Summary 

Extracurricular activities of students got legal basis by the introduction of school 
law in 1958, when schools got the obligation to organize extracurricular activities in 
order to successfully organize students’ education, broadening of social life and                  
students’ free time. Extracurricular activities connected with physical education are: 
school clubs, competitions, street running, excursions, camping and other activities in 
nature and public manifestations. Cross country running is running on medium and long 
tracks in nature. This is one of the most frequent sports events in the world. In primary 
schools’ plan and programme cross country competitions are integral part of physical 
education and schools are obliged to organize cross country competitions for all primary 
schools students. Two cross country competitions are planned for one school year and 
these are spring cross country running and autumn cross country running. The                         
organization of cross country competition especially for younger primary school students 
demands serious planning. Students’ age, physiological and psychophysical characteris-
tics must be taken into consideration. In order to have nice memories from their cross 
country competition, students must be prepared. Preparations of students are obligatory 
for all school years. 

Key words: competitions, extracurricular activities, cross country running,              
primary school age.  
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EDUCATION THROUGH PLAY IN THE FIELD                      
OF MUSIC – CONTRIBUTION OF MONTESSORI 

METHOD 

Abstract: An important area of modern education is music education,               
through which children acquire knowledge and skills. Music is also an important 
tool that fosters the development of personality, intellectual, physical and      
psycho-motor development, the development of language, emotional and social                    
development. It also represents the means by which the individual expresses himself. 
Since the idea of modern education is to keep the child at the forefront of attention, it 
is supposed to use methods that facilitate learning, develop creativity and encourage 
research among children. Those methods should also encourage children to                          
participate actively in the process of learning and acquiring knowledge.   

A play appears as spontaneous activity that is fun and initiated by desire of 
child, with flexible rules. A child is playing even if it is not aware of the motive 
of its activity. In educational terms the greatest value of play is that it is able to 
attract and keep the children’s attention on intended contents, as well as to               
motivate them to participate actively in certain activities. Therefore, some                    
educators today call for a constructivist approach to education – education                
through play. Because of playful  activities and sensory didactic materials, the 
idea of freedom and of child who “builds” itself, the method of Maria Montessori 
can be used to improve the education in the field of music. The paper discusses 
education  through play at preschool age in the field of music on the example of 
Montessori method. 

Key words: music education, preschool age, play, education through play, 
Montessori method. 
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INTRODUCTION 

At the end of the last century, Sloboda drew attention on the poor quality of 
music education. He argued that if an individual does not have a talent for music, he 
should not “waste” time on music, but rather to focus on, he says, mathematics or 
business studies (Sloboda, 1999: 455). A few years ago, however, UNESCO (2012) 
reports on the benefits of education that includes art subjects. Like this                             
conceptualized education enables balanced intellectual, emotional and psychological 
development of the individual, but also of the society. It strengthens his cognitive 
development, encourages and improves the acquisition of skills necessary for life. 
According to this document, in most cultures art (and music as one of arts) is an in-
tegral part of life, so considerable attention is paid to the education of young                
people in this field. As Cunha and Karvalho say, music education, through singing 
and playing an instrument, listening to music, movement and playful activities, can 
contribute to the overall development of child (Cunha & Carvalho, 2013: 134).                 
Modern music education implies acquiring knowledge and skills related to music. In 
such a way music also represents the medium by which an individual expresses         
himself. In modern educational approach, the child is at the center of attention.              
Therefore, modern methods of education should facilitate learning, develop                     
creativity and encourage research among children. Also, they should encourage                
students to participate actively in the process of learning and acquiring knowledge. 
Researches have shown that when children are surrounded by rich perceptive                
atmosphere and environments that offer a wide range of listening and visual                         
experiences, they become motivated to learn music (Wang, 2008: 32). An important 
condition for realization of childrens’ activities, according to Emil Kamenov, is the 
existence of structured educational environment in which child can find, in an                   
accessible form, cultural and social incentives for its optimal development. This     
environment differs significantly from what is provided by traditional educational 
institutions, that puts children in a passive position and seeks to adopt specific                 
concrete knowledge, skills and habits, by developing only deductive-convergent 
intelligence (Каменов, 2010: 45). This is also supported by Michelene Chi (2009), 
who suggests that the best learning comes from contexts that are not only active or 
constructive, but interactive, which is usually not the case in the context of official 
educational institutions. 

Children are beings of rich, diverse capabilities, beings with potential to              
eventually direct their own growth. They can learn to be aware of the power of their 
own mind and to decide for which purpose they will use it. However, this can not be 
achieved without help – or it would be a long, slow process, and only few of them 
would particularly succeed (Donaldson, 1982: 108). The mind of child is able to 
adopt culture at an age much earlier than anyone could have assumed. However, this 
happens in accordance with activities of child itself. A child can appropriate culture 
only through action and wider awareness of its own self (Montesori, 2006: 220). It 
should be also noted that in all activities of child the role of preschool teacher is very 
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significant. It is on her to discover what are the possibilities of child. She should 
think about concepts of education again and again, to test them and to understand 
the meaning of these concepts in the light of results of modern researches and new 
data that have been reached. The second duty of preschool teacher is to discover and 
demonstrate the importance of these concepts for transforming society and also for 
modern education. As Koçak (2003) states, the preschool teacher’s mission does not 
end with realizing activities from preschool program. The purpose of education is to 
educate children in general conditions and to prepare them for future life (according 
to Arslan, 2009: 2550). By organizing the environment, by contents proposed to 
children and by directing activities, preschool teacher can also make the results of 
such learning significant for childrens’ development (Kamenov, 2008: 27). 

EDUCATION THROUGH PLAY 

Some historians have defined a play and its rituals as essential elements of 
human civilization, as well as sources of creativity from which came the poetry,     
music, drama, dance and religion (Голомб, 2012: 129). A play appears as a                     
spontaneous activity that is fun and initiated by desire of a child, with flexible rules. 
A child is playing even if it is not aware of its activity. Therefore, a play can be                
defined as an activity that is not intended to create an object that can be used, but it 
is a purpose of itself. The special value of play is that it engages a child more than a 
real life. It boasts a child more perfect than usual, operating line of greatest                      
resistance and moves to the next stage of development (Kamenov, 2009: 13). As 
Žarko Trebješanin states, a play has an important role in the development of child’s 
thinking, imagination, emotions, empathy and social intelligence. Through playing 
social roles, a child learns the rules of interpersonal relationships, learns and                  
exercises its social role, but also complementary and reciprocal roles, mastering     
social skills (Голомб, 2012: 12–13). A play provides the opportunity for improving 
and practicing almost all abilities, from perceptual-motor (e.g. eye and hand                          
coordination, movement, dexterity, etc.), intellectual (e.g. memory, prediction,               
conclusion, problem solving, etc.), emotional (e.g. sociability, will, empathy,                
restraint of aggression, etc.), as well as the ability of communication and creativity 
(in all aspects and using medias of all arts) (Kamenov, 2009: 29). 

Nowadays, some educators call for a constructivist approach – education 
through play, as developmentally appropriate alternative to traditional, didactic              
method (Fisher et al., 2011). Thus, children would be able to learn in a way that is 
natural and spontaneous for them. Angeline Lillard (2013) states that education                  
conceived in such way would starts from free play (in which children play                             
independently), and through guided play (where adults oversee and direct play), 
would reach didactic play (where teacher instructs children directly) (Lillard, 2013: 
137). Learning through play often achieves a greater degree of interactivity when 
play is guided. In guided play preschool teacher speaks or demonstrates to children 
how to handle learning materials. Throughout play, children communicate both with 
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teacher and materials. Learning through play makes a child focused, creative,                  
practical and with positive emotions. At the end of activities in which children learn 
through play, preschool teacher can improve the quality of knowledge that children 
will acquire by commenting on their discoveries, playing together with children, 
asking open questions about what they have learned, or researching didactic                   
materials on some new, different way. 

In educational terms the largest value of play is that it is able to attract and 
keep child’s attention to the amenities provided, as well as to motivate it to                          
participate actively in certain activities. Within a play, the most important are those 
activities that represent an active construction of child’s experience and intense use 
of all of its potentials. In that way, child is given an opportunity to overcome the 
disparity observed in traditional teaching process, which is reflected in discipline as 
condition for successful learning. A discipline is at the same time means of limiting 
the creativity and interest in child. The advantage of play is that child creates a                 
situation that is under its control, which it can fully understand and feel safe, in               
contrast to the confusion of real life. In a play, child is in a less risky situation than 
in normal life, so it has an opportunity to try different behavior combinations that 
would not be tried under some functional pressure (Каменов, 2010: 36). 

If we talk about education through play and art, it should be emphasized the 
attitude of Vićentije Rakić, which says that play and arts tend to one goal – free                
processing of life. Therefore they belong to those phenomena which contribute to 
the establishment of the inner balance of life (Ракић, 1946: 22). The author further 
states that, among three sensory spheres that play and art restore (sensual – static, 
visual and auditory), the most ephemeral are stimuli of the youngest sense (sense of 
hearing), and the most persistent and most capable of repeating are stimuli of the 
oldest (static sense): one simple melody or dance can more often and with longer 
effect stimulate us than some painting, statue or any imitation of external sounds 
(Ракић, 1946: 44). 

At this point, it should be emphasized that play does its developmental            
activities primarily through mental structures that engage in children and through 
intellectual operations embedded in its rules, and not through contents. Contents are 
only means for achieving certain educational goals, and as such they can be                     
perfected or replaced with more effective means. More important than contents are 
methods that are applied, the attitude towards children, the goals that are guided by 
preschool teacher, because they are the force that forms them (Каменов, 2010: 12). 
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THE MONTESSORI METHOD 

Maria Montessori (1870–1952), observing the educational system of her time, 
noticed that there existed many methods, approaches and social goals, but none of 
them actually took life into account. According to what was conceived, education 
was separated from both biological and social life (Montesori, 2006: 39). She                  
considered that the idea of freedom, which should inspire teaching, is universal. A 
freedom-based educational system should aim to help a child to acquire it, and its 
special goal should be to make a child free of those relationships that limit his                
spontaneous manifestations. The author states that while child is progressing this 
way, it will begin to express freely, with greater clarity and precision, revealing its 
true nature. Therefore, the first educational impact on child should be aimed at               
guiding the child through independence. No one can be free if he is not independent. 
In order to gain this independence, the active expression of personal freedom must 
be directed from the earliest childhood (Montesori, 2017: 72). The request for                  
freedom, independence and self-activity Maria Montessori set up in the framework 
of developmental and moral freedom and clearly defined conditions of freedom and 
independence assumptions of child. Freedom understood as building competencies 
for action, is at the same time the goal and the path, which child is going through in 
its development. On this path it is necessary that child feels safe and has protection, 
monitoring and assistance of adults (Bašić, 2011: 205). The existing dispositions of 
every child are the starting point for pedagogical interaction with the environment, 
rather than for consolidating the existing stage and state of development. The                 
environment, materials and contents used for learning have their function only if the 
development is going further, or if they enable, as Vigotsky says, the zone of proxi-
mal development (Bašić, 2011: 209).   

The method of Maria Montessori is based on theoretical foundations similar 
to earlier European educational philosophies of Rousseau, Pestalozzi, Seguin and 
Itard. She believed in child’s natural intelligence. Children are viewed as active                
authors of their own development, under the influence of natural, dynamic,                         
self-satisfying forces within themselves, which open the way of growth and learning 
(Edwards, 2002: 1). Teaching takes place in carefully prepared, aesthetically                    
pleasing environment that, together with sensory materials, serves as pedagogical 
means. Parents also have an important, partnership role in child’s education. The 
progress of each child is assessed by different means if compared to tests and marks 
of traditional educational institutions. Maria Montessori observed the development 
of children as sequence of six-year periods and each of them possesses specific                 
characteristics and sensitivities. The period from birth to age of three the author                
consideres as a period of “unconscious absorbing mind”, while the period from the 
age of three to six as a period of “conscious absorbing mind”. In both periods, child 
needs the stimulation of all senses, the regulation of movement, the order and                     
freedom of choice of activities and sensory materials. Child aged 3–6 years is more 
attracted to stimuli than causes. Therefore, during this period, it should be                           
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methodically exposed to incentives that will enable the rational development of                
senses and thus create the basis for the development of further mental abilities. Also, 
through the training of senses it is possible to detect and correct defects that would 
otherwise become unnoticed or become obvious when they are so serious that it 
would be no longer possible for a child to adapt to its environment (Montesori, 
2017: 161). It is important to note that teachers introduce new content in the field of 
practical life, senses, mathematic, language, science and geography, as well as art 
and music, and demonstrate it only at the moment when an individual or small group 
show readiness to progress (Humphryes, 1998: 6).  

Slavica Bašić resumes Montessori method and says that child’s development 
assistance should be indirectly realized in two ways: (1) through preparation of             
pedagogical environment and (2) through caring organization of child’s independent 
and free activity. She further states that a child can “build” itself and use the                    
potentials of an environment for its own development, to find its own way and                
position in society only if it is assisted by other people. Montessori does not put 
teachers and children in an inequitable relationship, but in a relationship of                         
connectivity, but also distance. A teacher gives a free space to activities of children, 
standing aside, but showing appreciation of those activities (Bašić, 2011: 210). 

Another important feature of Montessori method certainly are didactic                   
sensory materials. Children are free to choose materials and use them as much as 
they like, based on Maria Montessori’s theory that children will work or act                  
according to what they need cognitively (Colgan, 2016: 134). The material for               
development of senses consists of series of objects that are grouped according to a 
certain physical quality that they have, such as: color, shape, size, sound, texture, 
weight, temperature and so on. There are, for example, group of bells that reproduce 
musical tones, series of tiles representing color shades, groups of geometric bodies 
of the same shape, but of different dimensions, or of different shapes, or of the same 
size, but of different weights, etc. Each group of objects presents different degrees of the 
same quality; there is a correct but gradual difference between different objects and, 
where it is possible, mathematically determined. The general rules, however, can be 
changed based on child’s character. Each serie of objects, whether it produces sound or 
represents different colors, is graded so that it has maximum and minimum for which the 
boundaries are determined or, more precisely, each serie is conditioned by ways in 
which child uses it. When two opposites are put together, they clearly show the                        
differences that exist within the series and thus determine the most striking contrast that 
material can achieve. The strong contrast between opposites makes their differences       
obvious and provokes interest in child even before it begins to use them (Montesori, 
2017: 118–119). The role of didactic materials is to encourage child to be active. The 
ability of an object to attract a child does not depend on its quality, but rather on the                 
ability to engage child actively (Montesori, 2017: 122). 

The sensory material can certainly be considered as materialized abstraction. It 
shows color, size, shape, odor and sound in a clear, tangible and properly graded manner 
that allows child to analyze and classify these properties (Montesori, 2017: 193). 
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MONTESSORI PLAYS IN MUSIC EDUCATION 

In Montessori’s method, music education is cultivated in a serious way. As in 
all other areas of development, child is given free choice and freedom of expression 
(Montesori, 2017: 300). It starts from the idea of analysis, or separation of parts of 
sufficiently complex whole to exercises, which themselves represent interesting 
tasks. Due to its characteristic that it is dominant activity in childhood, a play is in 
the center of Montessori method’s activities, but it is guided and controlled. It is 
used as an intermediary for child’s development in this area, as well as in the widest 
sense. Therefore, it could be said that Montessori’s education has elements of                 
education through play. Namely, children can use contents – sensory materials for 
development of musical abilities freely, when they feel willing and interested to deal 
with them. They can play or experiment with them, compare the sounds they                     
produce with respect to different characteristics – the quality of sound, pitch and 
loudness. A child has freedom within the structure (preschool program,                                
environment, didactic materials), but at the same time its activity and play are                    
monitored and guided by preschool teacher. Also, it interacts with preschool teacher 
and peers, and all the activities that it implements are motivated from within, and not 
rewarded from outside. All this makes learning and acquiring knowledge and skills                        
comfortable. As Angelina Lilard says, the goal is to make child’s behavior                          
constructive for its development, as well as for the community (Lillard, 2013: 142). 

In the Montessori method the great attention is paid on rhythm area. The                     
author considers it as important because it represents the basis for exercises of 
rhythmic gymnastics and dancing, by which children gain the perfect sense of                
balance. Also, children learn how to control hand and foot movements. An exercise 
called Walking along the line can be considered as preparation of child’s motor               
organs. In the initial phases of the exercise, children walk along the line until they 
develop a sense of balance. Later, this exercise can serve as a basis for development 
of play, as it can be accompanied by lullabies, or certain music phrases that are easy 
for interpretation and that are constantly played (similar to repeating exercises for 
the development of other abilities), giving children an opportunity to improvise, 
conceive and take new steps, to march or make combinations of movements and 
steps. Maria Montessori noted that sometimes, while listening to music and sitting 
around the room, while watching others walking along the line, children often               
accompany tempo correctly with their hands. Occasionally, some children behave as 
conductors. She says that the precise way in which child learns to follow tempo of 
music before learning a split on three and four quarters is the evidence that                        
education of senses has an origin in musical rhythms. Children first follow meter 
without considering rhythm, but after a while they feel rhythm and begin to follow it, 
and their movements are adjusted with beginning of each bar (Montesori, 2017: 303). 

Performing music is also significant activity in Montessori method. The               
approach is playful. Each child in the group has simple instruments that are adapted 
to its age and abilities. It is free to use them at any time it wishes, uninhibited with 
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technical details. The only task of preschool teacher is to give short guidelines on 
how to use and play the instrument, similar to those used for other materials. Thus, a 
child can independently explore instruments, get acquainted with capabilities of          
instruments, experiment in creating sound, to play, but also to compare sounds of 
different instruments. Due to simplicity of instruments themselves and freedom of 
children to spontaneously deal with creation of sound and music, there is an                       
increasing interest in them. As an upgrade of play related to playing a musical               
instrument it happens that children start to play together, so they can get a real feel 
for music. 

The activity of achieving musical literacy is based on exercises for senses and 
on recognition of musical sounds produced on bells that are first settled in pairs, and 
then in degrees (Montesori, 2017: 304). It is interesting to note that children                   
themselves, through play and activity, get knowledge about theory of music. Maria 
Montessori says that the great help in learning is an opportunity for children to 
“handle” notes (objects that make individual sounds) on their own. Objects are                 
completely identical except for the sound they produce. They represent materialized 
sounds, so they can be separated, mixed, returned, just like objects used to train       
other senses. Children have already used this material, and the last step is to bind 
different names for different notes, as well as in other exercises. 

The environment in which children will have an opportunity to listen to               
music, to independently explore sounds, to get acquainted with elements of music 
through play contributes to encouraging and developing their ability to understand 
music. Exercises for developing senses provide the necessary basis for music                 
education. The child involved in these exercises is prepared for listening to music 
and will therefore move faster in the field of music (Montesori, 2017: 155). 

CONCLUSION 

Nothing that has been created in childhood can be completely destroyed. 
What child incorporates into itself for all time remains as an integral part of its               
personality (Montesori, 2006: 101). However, in today educational system,                    
especially in pre-school education, the importance of play and arts is not sufficiently                   
appreciated for, as Vićentije Rakić says, raising life’s freshness, supporting spiritual 
and physical development, and maintaining the inner balance in life (Ракић, 1946: 
52). Traditional education often tends to be focused on teacher, neglecting                           
developmental and other needs of child. 

Maria Montessori has developed the method in which the idea of education 
with child at the center is dominant. Also, teacher is not given a leading role. She 
rather directs the educational process and prepares a suitable learning environment. 
Montessori rejected the idea that program should be based on abstract social goals. 
According to Colgan (2016), Pestalozzi’s dreams of a free educational institutions, 
Frobel’s emphasis on early education, Spencer’s naturalism, Rousseau’s belief in 
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starting with concrete rather than abstract learning, and Dewey’s “learning by do-
ing” – all resonate in her resulting educational work (Colgan, 2016: 126). Her 
somewhat constructivist approach, where learning is fostered through use of                       
materials rather than through direct instruction, includes child’s choice in materials 
provided, free movement in the room, and learning at one’s own pace and according 
to his capabilities. Montessori emphasized independence as opposed to social                    
learning, because she believed that children from early childhood should acquire the 
habit of focusing on individual work and success rather than on permanent                      
association that is evident in traditional schools.  

If we talk about music education, Montessori method proposes education that 
would allow children to begin to understand the laws of music in their ways, to 
spontaneously, through playful activities explore, learn and create music, activating 
their own senses and learning capacities. The emphasized importance of free choice 
of children and playful activities can be a significant contribution of Montessori     
method to modern music education in pre-school institutions. 
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ОБРАЗОВАЊЕ ИГРОМ У ОБЛАСТИ МУЗИКЕ – ДОПРИНОС  
МОНТЕСОРИ МЕТОДЕ 

Резиме 

Значајна област савременог образовања је музичко образовање, преко кога 
деца стичу знања и способности. Музика је и важно средство које подстиче развој 
личности, интелектуални развој, физички и психо-моторни развој, развој језика, 
емоционални и друштвени развој. Представља и средство којим се појединац изра-
жава. Како је идеја савременог образовања да ученик буде у центру пажње, треба-
ло би користити оне методе које олакшавају учење, развијају креативност и под-
стичу истраживање код ученика. Такође, требало би да подстакну ученика да ак-
тивно учествује у процесу учења и стицања знања.  

Игра се јавља као спонтана активност која је забавна и иницирана жељом 
детета, са флексибилним правилима. Дете се игра и ако при том није свесно моти-
ва своје активности. У васпитно-образовном погледу највећа вредност игре је у то-
ме што је у стању да привуче и одржи дечју пажњу на предвиђеним садржајима, 
као и да их мотивише да активно учествују у одређеним активностима. Стога одре-
ђени едукатори данас  позивају на један конструктивистички приступ образовању 
– образовање игром. Управо због игровних активности и сензорних дидактичких 
материјала, идеје слободе, детета које само себе „изграђује”, метод Марије Монте-
сори се може искористити за унапређење образовања у области музике. У раду је 
разматрано образовање игром у области музике на примеру Монтесори методе. 

Кључне речи: музичко образовање, игра, образовање игром, Монтесори 
метода. 
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TENDENCIES IN FUTURE EDUCATION 
DEVELOPMENT – PERSONALIZED AND                          

ADAPTIVE E-LEARNING∗∗ 

Abstract: An approach founded on belief that one learning system suits 
each and every students results in a great many problems that can be summarized 
as a lack of personalization. Adaptive e-learning systems try to solve these                   
problems by shifting the presentation of material to suit each individual student. 
The paper discuss need for a paradigm shift – from teacher-centric to a student-centric 
learning model – by leveraging technology. The use of ICT (information and                    
communication technologies) powered adaptive and personalized learning holds great 
promise as a cost-effective and egalitarian means to help greater numbers of students 
accelerate their learning, graduate, and meet challenges in a competitive world. 

Keywords: Adaptive e-learning, Personalized learning, LMS, Education. 

INTRODUCTION 

Contemporary and rapid technological expansion has led to a change in                 
fundamental everyday and business activities, and the establishment of a new social 
and economic constitution. This without doubt leads to major changes in the                     
education system. However, the education system tends to be rather slower                    
transformations, especially when it comes to the formal education system, since the 
implementation of reforms is a very long-lasting process.  

Presently, the educational process is adjusted to an average student. But does 
average student really exist? Due to the require to educate numerous students, we 
have developed and adopted educational methods that ignore and overlook                        
individual needs and put the focus on what should suit the educational needs of a 
student with an average competences in all areas. However, the reality is different 
and this approach leads to the denial of advanced or students with lower abilities. 
Students who are advanced in a particular field are not suitably stimulated, while 
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students who are not interested or talented in a particular field are overloaded.                     
Insisting on average actually leads to a lack of interest at most students. This                  
education system seeks to develop individuals who are average in everything, while 
the society and the labour market need an individual who is gifted and involved in a 
particular field. The educational system must be changed in accordance with the 
modernization of contemporary society and its requirements, as well as to                         
requirements of present-day students. 

TRADITIONAL VS. CONTEMPORARY APPROACH TO EDUCATION 

The domain of traditional education and learning has been teacher-centric. 
The approach, perhaps, is attributable to social hierarchy that dictates learning has to 
be driven from the “top” by a teacher or mentor. While this may well be effective, 
besides being tried and tested, it often fails on one count – it’s assumption that one 
size fits all. Teacher-centric models traditionally assumes that the student group is a 
homogenous entity with similar learning styles, levels of competence and prior 
knowledge, learning needs and motivation levels. This way of delivering education 
results in the following: 

− no variation in content, 

− learning restricted to a select group,  

− lower motivation,  

− lower return on investment (whether they are monetary investments or the 
effort of teachers and pupils that is involved). 

It is necessary to change the paradigm and to make educational system shift 
to a student-centric model, by leveraging technology (Murray & Pérez, 2015). 
Although a student-centric model may not be the solution for all disadvantages of 
traditional teacher-centric approach, it achieves the following: 

− have more diversity in content,   

− make content more accessible to learners,  

− allow learners to determine their learning path,  

− account for different skill/competence levels among learners. 

Despite the growing acceptance that “teaching to the middle” is no longer an 
effective instructional or design strategy, we continue to deliver instruction and 
learning solutions that were designed to provide an equitable education for all by 
providing the same lock step, uniform educational experiences for all students.                
Traditional teacher-centric educational systems were designed to support the               
common perception that most people learn in similar ways, and embracing a                    
paradigm shift of this magnitude will take time (Murray & Pérez, 2015). 
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Therefore the rapid development of information and communication                      
technologies (ICT) enables us to develop new methods of work in the teaching pro-
cess and education. It will also come to the process of personalization and                  
adaptivity that will increasingly respect the real needs of student and enabling                 
development in a direction that is characteristic of student personally, and not in 
artificially created direction of average (Murray & Pérez, 2015). Idea of learning 
suitable and customized to students is not new, but there are different approach to 
adjustment of the learning and teaching process to the student’s needs. Hill (2013) 
distinguishes between types of teaching deals with the adaptive learning and points 
to some differences between the concepts of adaptivity and personalization: 

− differentiated learning – is a kind of learning with a number of ways in 
which students approach a new curriculum. Students are divided into                   
categories, with each category being different in the way of learning and 
approaching new information. 

− personalized learning – is a kind of learning where each student takes                
different paths to achieve their educational goals. Before the start of                     
Instruction, the student takes a pretest, which determines their individual 
“path”. 

− adaptive learning – takes into account the student’s results during the                  
entire time of instruction. It is a dynamic process as the student’s “path” 
can be changing all the time. 

PERSONALIZED LEARNING 

The philosophy of personalized learning is not new to education. ELI’s “7 
Things You Should Know About Personalized Learning” provides a useful                       
definition of personalized learning as a starting point: “Personalized learning                     
provides a unique, highly focused learning path for each student. Individual                        
attention from instructors isn’t feasible in traditional educational models with large 
numbers of students, and personalized learning is intended to use ICT systems and 
tools to tailor learning experiences based on student strengths, weaknesses, and pace 
of learning” (ELI, 2017a). Technologies including analytics, adaptive learning,                    
digital courseware, and others underlie personalized learning, which builds a profile 
of each student and makes continual adjustments to learning paths based on student 
performance. 

Many different approaches exist to personalize learning across diverse                    
educational institutions and programs. By using a personalized learning philosophy, 
technology has the potential to provide learning tools that emphasize good areas and 
provide support to weak areas, providing useful information to allow teachers to 
target their instruction and resources to individual students (Cavanagh, 2016).                  
Web-based personalized learning platforms also provide paths to equity and access, 
supporting students who need flexible or self-timed learning schedules. 
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Despite the fact that a focus is on ICT tools and other technologies as                       
providers of personalized learning, Feldstein and Hill (2016) explained that                        
personalized learning is not a product you can buy. According to the mentioned         
authors (Feldstein & Hill, 2016) personalized learning is a strategy that good                 
teachers can implement. Without good teachers and good strategy, even a great 
product designed for personalized learning applications has limited value.                           
Personalized learning should be conceptualized as a practice. As a complement to 
the practice of personalized learning, digital courseware technologies provide one 
method to support students based on their unique learning needs (Feldstein, 2010). 
As a practice, personalized learning solutions can be designed to align with the 
learning goals of different disciplines, degrees, institutions, and missions (Feldstein 
& Hill, 2016). Besides educational technologies, a comprehensive practice of                   
personalized learning can be designed to include many other complementary                     
educational practices. For example, in an effort to create a more comprehensive                
approach to learning, some educational institutions are implementing 21st century 
classroom redesigns: competency-based education, Universal Design for Learning 
(UDL), “flipped” learning, and other student-centric practices that can be supported 
by digital courseware (UDL, 2018). 

Used individually, each of these personalized learning solutions can be of          
little use (and can lead to wasted resources and time). However, when these                              
practices are integrated and harmonized with the curriculum and instructional                  
design, institutional policies and planning, and the professional development of               
faculties and staff, the potential benefits of personalized learning can even be                    
successfully evaluated to benefit a large number of students. It is impossible to                 
redesign students to fit into a system, but a system could be redesigned for stu-
dents. This can be the difference between success or failure for successful student 
learning. 

ADAPTIVE LEARNING 

Adaptive learning is one of many possible approaches to personalized, highly 
targeted education to large numbers of students, through various technology systems 
and tools. It can be said that adaptive learning is a method for providing                            
personalized learning, which aims to make available efficient, effective, and                             
customized learning paths to employ each student. Adaptive learning systems use a 
data-driven and, sometimes, nonlinear approach to instruction and remediation. Such 
systems dynamically adjust to student interactions and performances, delivering the 
types of educational content in an appropriate sequence that individual students need 
at specific moment to make progress (ELI, 2017b). These systems use algorithms, 
assessments, student feedback, teacher adjustments/interventions, and different                
media to deliver appropriate educational objects to students, whether there are new 
learning materials or remediation, depending on the progress of students (ELI, 
2017b). 
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Paramythis’ description (2004) captures the essence of adaptive learning. He 
argues that “a learning environment is considered adaptive if it is capable of:                        
monitoring the activities of its users; interpreting these on the basis of                           
domain-specific models; inferring user requirements and preferences out of the              
interpreted activities, appropriately representing these in associated models; and, 
finally, acting upon the available knowledge on its users and the subject matter at 
hand, to dynamically facilitate the learning process”. According to Paramythis, there 
are four categories in the adaptive learning environment: 

− Adaptive interaction – the first category refers to modifications intended 
to facilitate or support the user’s interaction with the learning                         
environment. Examples of modifications at this level include the use of              
alternative graphical and color schemes, font sizes, etc. to accommodate 
the user’s requirements.  

− Adaptive course delivery – the second category constitutes adaptation                 
techniques aimed at the adaptation of the course/instruction to the                   
individual users. The intention is to optimize the fit between the course           
contents and user characteristics. 

− Content discovery and assembly – the third category refers to the                    
creation of an adaptive study material based on adaptive techniques and 
knowledge about users derived from previous “sessions”. 

− Adaptive collaboration support – the fourth and final category cap-
tures communication between people (so-called social interaction) and                     
collaboration toward common goals. It is important to support                       
communication, collaboration and cooperation as the individualist                   
approach to learning can lead to complete isolation (Paramythis, 
2004). 

Adaptive learning technologies support three general systems, which differ in 
the way of implementation, control of configuration, and adjustment of content and 
its sequencing. Within the adaptive learning system, learning modules are designed 
so that the content, sequencing of concepts, and assessments are aligned with the 
learning objectives for the course. 

There are numerous benefits from adaptive learning systems. Considered 
from the perspective of students, adaptive learning respects their prior knowledge, 
responds to their characteristic learning needs and preferences, and reduces gaps in 
their understanding (ELI, 2017b). Adaptive learning systems can provide tailored 
support and guidance to all students. The role of the teacher changes from content 
provider to learning facilitator. Teachers can more easily observe progress of                     
students, measure curriculum performance, and maximize learning outcomes. 
Teachers can have a better insight into areas where students are in difficulty, and 
system metrics allow proper reaction before there is a possibility of withdrawal or 
failure of individual students. For the education institution, adaptive learning system 
contributing to greater levels of academic success for more students in a                          
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cost-efficient manner (ELI, 2017b). Main benefit of adaptive learning systems is 
their potential to improve the efficiency of learning, and thereby instruction. 

On the other hand adaptive learning systems can be expensive and require 
plenty of time to implement. Also, their implementation requires detailed mapping 
of the curriculum and the development of content that supports the learning                      
objectives (Griff & Matter, 2013). The content requires a specific, well defined                  
design – it has to be designed at the lesson and objective level, and concept                      
interconnections must be determined across the course or across connected courses 
(Griff & Matter, 2013). Preparation of such educational materials requires additional 
time for preparation and possible teacher training for its creation, uploading and 
maintenance on the system. 

E-LEARNING AND ADAPTIVITY 

ICT, when used appropriately, can enable teachers to provide opportunities 
for both personalized and adaptive learning. Digital learning, namely e-learning, has 
the potential to support the wide variety of background knowledge and                      
experiences, academic preparation, learning styles and learning schedules of today’s 
students. Adaptive learning strategies must be integrated into a comprehensive                 
personalized learning system that is supported institutionally by faculty and staff 
training and designated resources. Adaptive e-learning system (AES) is a recently 
established area of research integrating technologies of CAI (Computer Assisted 
Instruction – CAI), ITS (Intelligent Tutoring System) and hypermedia systems. 
Learning management systems (LMS) are commonly used in e-learning, but most of 
them provide none or very low level of adaptivity (De Bra et al., 2003). Existing 
adaptive web-based educational systems like AHA, APeLS, 3DE provide variable 
degrees of adaptivity (Dagger et al., 2003). Moreover, they have some strict                        
limitations like: supporting a small amount of e-learning functions, deficient in                 
integration, not reusable courses’ learning content etc (Del Corso et al., 2005). These 
are one of the greatest reasons for low usage of such systems. On the other hand, 
typical LMS such as Blackboard, WebCT or Moodle, which are frequently and               
effectively used in e-learning (because they provide numerous features supporting 
teachers to generate and handle their online courses) provide low level or no                    
adaptivity at all (Murray & Pérez, 2015). In order to provide a                                       
personalized/adaptive approach to instruction and teaching, an adaptive LMS model 
has to be developed. Most LMSs are open source, i.e. they allow the implementation 
of software add-ons that enable the LMS adaptivity. 

The basic components of adaptive LMS are:  

− the domain model,  

− the student model and 

− the adaptation model (Cannataro et al., 2002). 
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The domain model is a domain or subject matter for which LMS is intended 
as a source. The student model is a set of preferences and characteristics for which 
certain values are recorded for each user. The adaptation model is basically a                   
description of what parts of the e-learning can be adapted and under what                           
circumstances this adaptation is to occur. 

The main factor that provides adaptivity in LMS is the student model that rep-
resents significant aspects of the students (learning preferences, prior knowledge, 
learning style and interests, etc.). The student model maintains information about 
each student (knowledge, preferences, etc.) which the system collects through the 
observing of applications’ use (by presenting series of questionnaires or feedback 
forms) (Cannataro et al., 2002). The more accurate the student model is, the more 
sophisticated adaptivity can be provided. There are numerous characteristics of               
student that are related to the learning process. Among others, these are: prior                
knowledge, intelligence, learning habits, learning style, age, gender, level of                    
motivation, level of cognitive development, level of socio-emotional development, 
level of moral and character development. Therefore, the student model should take 
into account at least some of these factors, in order to provide adaptive LMS                   
accordingly with studentsʼ needs and preferences (Kay, 2001). 

The creation and development of an adaptive LMS is in some respects                   
different from the development of other software. According to Koch (2000), this 
difference is mainly concerned with navigational facilities, the role of the user, and 
dynamic adaptation of learning materials, presentations and navigation. The first 
step in the process of development of adaptive LMS model is the analysis. The                
analysis involves generating a description of system requirements, describing the 
system functions and the main characteristics of the system that is expected. The 
next step that the author takes is the decision on the parameters according to which 
the adaptation is done. It is possible to choose one, but also several adaptation               
parameters. And these parameters are some of the studentsʼ characteristics (the most 
common learning style and/or pre-knowledge, etc.). Adaptive LMS is expected to 
provide a presentation of learning materials which vary according to the chosen             
parameters. Thus, the system must be able to identify the differences (e.g. different 
types or some kind of levels) within the selected students’ parameter and use student 
data as considerations for deliver presentations (Arsović, 2011). An adaptivity                  
mechanism that is used to decide whether a student will get a certain learning mode 
is most often based on the results of questionnaires that a student completes when 
applying for an e-learning course. The questionnaire contains questions that ask the 
tendency of the selected adaptation parameter. Based on the results of the                         
questionnaire, students are divided into specific groups, where students of one group 
sharethe same characteristic and/or preference depending on the chosen adaptation 
parameter (Arsović, 2011). The next step is design that produces a system                          
architecture based on a summary of the functional systems and features of adaptive 
e-learning systems. The implementation is next step, that would be the realization of 
the system design through a programming work. Some of the existing open source 
LMS platforms can be selected for implementation (e.g Moodle). Since a standard 
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LMS, like Moodle, does not consider individual differences of learners and treat all 
learners equally, in order to accommodate the learners’ characteristic accordingly to 
chosen adaptation parameter, it needs to be customized. Adapting Moodle to                       
implement system design involves the creation of some modules, blocks, and                 
formats of a course within Moodle. The higher the number of educational and                  
learning materials that corresponds to the characteristics of each of the recognized group 
of students, and therefore the adaptive courses, allows for a higher level of                                  
personalization of instruction and learning (Arsović, 2011). Teachers are responsible for 
creating and editing all learning materials. And the adaptive LMS requires the creation 
of a large number of additional learning materials, which is an additional job and                     
obligation for teachers. Reusability of learning materials and objects is another great 
property and request of adaptive LMSs, which makes it easier to create new learning 
materials. 

CONCLUSION 

It is obvious that modern trends in the development of education will affect 
many changes in schools and universities, professional educational institutions that 
will have to find their place in the recently created educational environment. These 
trends will necessarily influence finding new teaching methods and educational 
strategies in order to offer effective and high quality educational experiences in the 
future.  

The traditional model of the “one-size-fits-all” education system has shown 
its weaknesses over time. Contemporary society requires modernization and change 
of such an approach to learning and teaching, as well as shifting the focus of                   
learning from teacher to student. Most students are either ahead or behind the                 
average learning rate. Since personalized learning facilitates instructors in trying to 
adjust the content to each student rather than learning the average, the time of                  
educational institutions can be efficiently and effectively spent on the instruction. 
Modern ICT, properly used, can be an appropriate tool for personalization and             
adaptation of learning. 

In a comprehensive context of the learning process, adaptive LMS can                
support changes in the role of faculties and schools, enable innovative teaching             
practices, and incorporate different educational content formats in order to support 
students according to their learning needs. At the same time, these tools can provide 
new evidence of the relative effectiveness of different sequences and learning                    
approaches.  

To sum up, the main goal of the adaptive e-learning systems is the possibility 
for learning personalization to be assured for each learner in respect to students’     
necessities, preferences, needs, performance, and progress. 
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Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу 

ТЕНДЕНЦИЈЕ БУДУЋЕГ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА –                                                  
ПЕРСОНАЛИЗОВАНО И АДАПТИВНО Е-УЧЕЊЕ 

Резиме 

Приступ заснован на веровању да један систем учења одговара сваком 
ученику, производи много проблема који се могу сумирати као недостатак 
персонализованости. Адаптивни системи е-учења покушавају да реше ове 
проблеме померајући презентацију градива тако да одговара сваком ученику 
појединачно. Рад разматра потребу за померањем парадигме – од модела учења 
усмереног на учитеља до оног усмереног на ученика – уз помоћ ефикасније 
технологије. Употреба ИТ-ем потпомогнутог адаптивног и персонализованог учења 
пуно обећава као исплативо и егалитаристичко средство које може помоћи већем 
броју ученика да убрзају своје учење, заврше студије и сусретну се са изазовима 
света у којем влада конкуренција. 

Кључне речи: адаптивно е-учење, персонализовано учење, СМУ, образовање. 
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ПРИЛОГ ОЧУВАЊУ НАЦИОНАЛНОГ ВАСПИТАЊА 
И ОБРАЗОВАЊА 

[Биљана Белоица Павловић и Драгана Цицовић Сарајлић (2018).                    
Национално васпитање у настави музичке културе. Косовска Митровица: 
Универзитет у Приштини, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић, 

Факултет уметности у Приштини – Звечан] 
 
 
 

Монографија који носи назив Национално васпитање у настави музичке 
културе, аутора  Биљане Белојицe Павловић и Драгане Цицовић Сарајлић,  ба-
ви се улогом и значајем наставе музичке културе у остваривању националног 
васпитања у основној школи, циљевима и задацима овог подручја, музичким 
садржајима у складу са темом, васпитним значајем српског музичког стварала-
штва, дидактичко-методичкоm интерпретацијoм ових садржаја, методологијом 
и резултатима емпиријског истраживања. 

Аутори подвлаче да је „интересовање за ову тематику подстакнуто  чи-
њеницом да се у процесу глобализације, која тежи унификацији и националној 
хомогенизацији, занемарују националне културне специфичности и традицио-
налне вредности“, што носи посебну тежину када се узме у обзир седиште 
универзитета на ком раде аутори. Кроз разматрање овог проблема аутори тра-
же начин неговања духа традиционалне вредности код ученика основношкол-
ског узраста, а кроз национално музичко васпитање.  

Тема рада је детаљно елаборирана у првом делу рада. Он се односи се 
на теоријске основе где се разматрају: Суштина и смисао националног васпи-
тања, Настава музичке културе као чинилац остваривања националног васпи-
тања,  српско традиционално народно музичко стваралаштво у настави, улога 
традиционалних песама и игара у развијању интеркултуралне комуникације у 
основној школи, српске патриотске песме у настави, српска духовна музика у 
настави, српска уметничка музика у настави, педагошка вредност музичких са-
држаја националног васпитања и  дидактичко-методичке основе обраде музич-
ких садржаја националног васпитања. Кроз теоријске основе аутори разрађују 
појам националног васпитања кроз мишљења и ставове педагошких класика и 
мислилаца, социолога и музичких педагога и подвлаче примарни циљ нацио-
налног васпитања, а то је развијање свести о припадности одређеној заједници 
кроз музичке садржаје националног карактера. Битно је истаћи да аутори на-
глашавају да национално васпитање не искључује  потребу неговања интерна-
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ционалних и мултиетничких вредности које подразумевају толеранцију, сарад-
њу и разумевање. Осврћу се на прецизирање циљева и задатака националног 
васпитања у настави музичке културе јер сматрају да је недовољна пажња по-
свећена овој теми  у радовима музичких педагога. У овом делу рада предста-
вљене су основе развоја српске духовне и уметничке музике и српских патри-
отских песама у контексту историјских и друштвених збивања на овим просто-
рима. Можемо да се упознамо са историјатом српских патриотских песама у 
настави у одређеним историјским околностима, са епским и родољубивим, та-
козваним песмама будилницама. Говори се о духовној музици, где се напоми-
ње да је током двадесетог века српска духовна музика била искључена из на-
ставе и да је због такве образовне политике многим генерацијама остала недо-
ступна и непозната. Као логичан след, наставак овог дела је посвећен васпит-
ним вредностима поменутих садржаја и њиховој примени у настави кроз ди-
дактичко-методичку интерпретацију.   

Други и трећи део рада односе се на методолошке основе и резултате ис-
траживања које је реализовано из два дела. Техником анализе  мерена је засту-
пљеност музичких садржаја националног васпитања у основношколским на-
ставним програмима и уџбеницима музичке културе, а техником анкетирања 
тражен је одговор на питање у којом мери су ученици основношколског узра-
ста упознати са музичким садржајима националног васпитања. Након детаљ-
ног излагања налаза до којих су дошли анализом програма и одабраних уџбе-
ничких комплета, аутори закључују да је у основношколским наставним про-
грамима и уџбеницима музичке културе потврђена запостављеност српског 
традиционалног народног музичког стваралаштва, патриотских и духовних 
песама, националне уметничке музике, као и традиционалних песама и игара 
других народа који живе на територији Србије. 

Други део истраживања спроведен је путем анкетирања 534 ученика 
осмог разреда у  основним школама на територији централне Србије и Косова 
и Метохије. Истичући неопходност развијања позитивних ставова ученика 
према традиционалној и уметничкој музици свог народа, као и поштовање пре-
ма музичким остварењима других народа, аутори дефинишу циљ истраживања 
који се односи на: утврђивање у којој мери су ученици основношколског узра-
ста упознати са музичким садржајима националног васпитања. Резултати ис-
траживања су показали да ученици основношколског узраста нису у довољној 
мери упознати са музичким садржајима националног васпитања и да  нису до-
вољно заинтересовани за њихово извођење у школи и ван школских установа 
Анкетирани ученици нису показали довољно познавање  српских традицио-
налних, патриотских и духовних песама, мада  имају развијену свест о њихо-
вом значају. Такође, нису довољно заинтересовани за извођење ових песама у 
настави и школи, не познају довољно српску уметничку музику,  знају да наве-
ду народе који живе у њиховом окружењу, али не познају њихове традицио-
налне песме и игре. Овакви резултати потврђују потребу и важност спроведе-
ног  истраживања.  
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Ова монографија, која је посвећена истакнутом методичару Мирјани 
Ивановић, намењена је учитељима и наставницима музичке културе, студенти-
ма учитељских и факултета музичке уметности и свима онима који имају уде-
ла у изради наставних програма и уџбеника. Она може  да буде основ од кога 
треба поћи при изради наставних програма и уџбеника, при чему од велике по-
моћи може бити избор музичких садржаја који је дат у Прилогу. Аутори нуде 
већи избор српских традиционалних, српских патриотских, српских духовних 
песама и традиционалних песама и игара других народа. Укључивање ових са-
држаја може подстаћи ученике и наставнике на њихово коришћење и чешће 
извођење у настави, као и у свакодневном животу.  

                                                               
 

Проф. др Данијела Судзиловски 



  

 

  

ТРАГОМ ДЕЧЈЕГ ПОИМАЊА КЊИЖЕВНОСТИ 

[Буба Стојановић и Данијела Мишић: Дечји светови у књигама –  
могућности тумачења (2018). Врање: Педагошки факултет, 232 стр.] 

 
 
 

Монографија Дечји светови у књигама – могућности тумачења, обја-
вљена у издању Педагошког факултета у Врању, бави се књижевном и мето-
дичком анализом одабраних текстова из корпуса књижевности за децу, проми-
шљајући теоријске и практичне предлоге за унапређивање квалитета наставе 
књижевности и језика. Како проф. др Буба Стојановић и доц. др Данијела Ми-
шић истичу на самом почетку, „приступи који чине садржину ове књиге нису 
дошли изненада и неочекивано”. Књига представља резултат двадесетогоди-
шњег бављења методиком наставе српског и енглеског језика, како у непо-
средној наставној пракси са ученицима основне школе и студентима тако и те-
оријским и емпиријским проучавањем различитих проблема из домена језика и 
књижевности.  

Ауторке у предговору наводе да су приликом избора истраживачког кор-
пуса имале у виду да је хоризонт очекивања савремене читалачке публике поме-
рен ка култури глобализованог света, те су им као полазиште за тумачење по-
служила дела свевременског значења из различитих култура и различитих књи-
жевних жанрова, која представљају изазов младим читаоцима. Културна разно-
ликост савременог друштва отвара питање социјалне кохезије и суживота у за-
једници различитих, који подразумева динамичне и интерактивне везе и односе 
међу њима. Избором садржаја и начином откривања и одгонетања поетских зна-
чења ова монографија на специфичан начин доприноси развијању интеркулту-
ралности посредством књижевне уметности, нудећи теоријске идеје и практична 
решења за разумевање „света другог ради бољег разумевања себе”. 

Садржинску структуру монографије чине три поглавља, кроз која аутор-
ке, избором приступа књижевним делима, откривањем преплитања дидактич-
ких и значењских порука у емоционалном, имагинативном и сазнајном нивоу 
поимања реципијента, компаративном анализом књижевних дела и њихових 
превода, иницирају трагање за дечјим световима у књижевности и језику.  

Прво и друго поглавље потписује проф. др Буба Стојановић. У првом 
поглављу под насловом Дете, писац и књижевни текст сагледава се значај 
књиге као феномена који омогућује комуникацију међу културама. Указује се 
на вредности књижевних дела одабраних аутора са посебним освртом на зна-
чај и критеријуме адекватног избора штива за васпитање укуса и развијање ли-
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терарног сензибилитета. Разматра се место и улога најмлађег читаоца у проце-
су рецепције књижевне уметности. 

 У другом поглављу – Могућности књижевног текста у настави – у 
фокусу ауторке је методички аспект наставног проучавања књижевности у 
млађим разредима основне школе, периоду васпитнообразовног система који 
је специфичан како по развојним и рецептивним особеностима ученика, тако и 
по комплексним захтевима пред којима се налази учитељ, као креатор рецеп-
ционо-естетичких модела наставе који треба да афирмишу ученичке истражи-
вачке и стваралачке потенцијале. Пажња се усмерава на актуелне проблеме у 
почетној настави књижевности, као што су: однос између савремених медија и 
књиге и могућности развијања читалачких интересовања у том контексту; ком-
паративна анализа књижевних дела и њихових превода у функцији интеркул-
туралног васпитања; утицај модела тумачења појединих књижевних жанрова 
на подстицање потенцијалне даровитости ученика.  

У трећем поглављу Превод као метафора дечјег света – доц. др Данијела 
Мишић бави се превођењем као начином успостављања комуникације између 
дела и реципијента, којим се и ствара и развија језик – најживља област духовне 
и материјалне културе. Ауторка указује на значај литерарног превода као облика 
комуникације међу језицима и културама цивилизованог света, као и на важност 
преплитања језика и култура. Компаративном анализом књижевних дела и њи-
хових превода, углавном енглеских романа за децу и младе, трага се за адекват-
ним приступом делу и откривају различита поимања живота у њему.  

Међу бројним изазовима пред којима се нашло савремено друштво, у фоку-
су школе и наставе књижевности јесте „криза читања”, која представља не само 
педагошки већ и културолошки и општедруштвени проблем. Занемаривање чита-
ња уопште, и едукативног и рекреативног, али и занемаривање књиге као штампа-
ног медија, један је од аспеката промене односа према традиционалним култур-
ним вредностима, узрокованих брзим технолошким напретком и развојем модер-
не културе. Одабраним приступима књижевним делима за децу ова монографија 
„откључава стварност поетског простора”, омогућавајући потпунији естетски и 
емоционални доживљај света књиге, који „отвара ум, богати дух, шири видике, 
руши границе и предрасуде”. На тај начин се доприноси развијању читалачких ин-
тересовања, као једном од основних предуслова превазилажења „кризе читања”, 
што представља посебан квалитет ове књиге.  

Својом научном утемељеношћу, вредношћу изречених судова, ориги-
налношћу стручних и научних закључака, монографија Дечји светови у књига-
ма – могућности тумачења представља незаобилазно штиво свим проучавао-
цима теорије и методике наставе књижевности и језика, а нарочито учитељима 
и наставницима језика, као и онима који се припремају за тај позив. 

 
 

Проф. др Далиборка Пурић 



  

 

  

ИСТРАЖИВАЧКИ ПУТОКАЗИ КА ВАСПИТНОЈ 
ПРАКСИ 

[Миленко Кундачина и Јелена Стаматовић (2018). Истраживање           
васпитно-образовне праксе и писање истраживачког рада. Београд:  

Само корак, 198 стр.] 
 
 
 

Књига Истраживање васпитно-образовне праксе и писање истражи-
вачког рада аутора Миленка Кундачине и Јелене Стаматовић пред читаоцима 
се појавила 2018. године. Књига представља својеврсни путоказ истраживачи-
ма, практичарима који се баве истраживањем васпитно-образовне праксе. Ис-
траживање праксе у савременој школи представља неопходност због сталне 
потребе за идентификацијом позитивних и слабих страна у раду школе или 
предшколске установе и проналажење решења који воде њиховом развоју и 
унапређивању. Истраживачки потенцијал једне васпитно-образовне институ-
ције треба да представљају наставници, педагози, психолози и директори са 
својим методолошким и истраживачким компетенцијама. За реализацију ис-
траживања потребна су знања и способности којима практичари планирају ис-
траживања, примењују различите методе истраживања, конструишу инстру-
менте, спроводе различите врсте истраживања, анализирају и интерпретирају 
резултате и стављају их у функцију унапређивање васпитно-образовне праксе. 
Оваква знања и способности су потребни за професионалне компетенције на-
ставника и директора васпитно-образовних установа. Управо, књига Истражи-
вање васпитно-образовне праксе и писање истраживачког рада представља са-
држајну основу за усавршавање наставника и директора у овој области. Она 
представља по својој структури и садржају, уџбенички приступ овој проблема-
тици, а оваквих књига је у педагошко-методолошкој литератури веома скроман 
број. Намена књиге се такође може везати и за потребе практичара да унапређу-
ју квалитет својих образовно-васпитних установа, као и сопственог рада кори-
стећи истраживачки приступ самој пракси и примењујући различите врсте ис-
траживања, са акцентом на акционо у циљу развоја и унапређивања рада. 

Књига је структуриранa у 12 поглавља: 1) Квалитет рада образовно-
васпитних установа; 2) Врсте истраживања у образовно-васпитним устано-
вама; 3) Могућности истраживања  образовно-васпитне праксе; 4) Методе, 
поступци и инструменти у истраживању 5); Израда скице истраживања; 6) 
Извођење истраживања; 7) Сређивање и обрада података; 8) Израда акцио-
ног плана; 9) Структура истраживачког рада; 10) Језик и стил писања рада; 
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11) Документовање извора; 12) Организација рукописа рада. На крају књиге 
су одељци: Литература и Прилози са веома корисним прилозима.  

Прво поглавље Квалитет рада образовно-васпитних установа је своје-
врсни увод који објашњава потребу, значај и начине обезбеђивања квалитета 
образовања и васпитања. Следеће поглавље Врсте истраживања у образовно-
васпитним установама разматра битна питања везана за две врсте истражива-
ња која се могу применити у пракси, емпиријско-аналитичка и акциона истра-
живања. Аутори наглашавају значај и адекватност акционих истраживања ко-
јим се може остварити унапређивање различитих сегмената образовно-васпит-
ног рада, не само на крају спроведеног истраживања већ кроз читав процес ре-
ализације. Сврха ове врсте истраживања треба да буде усмерена према унапре-
ђивању неке активности, побољшању постојеће праксе, услова у којима се не-
ка школска активност реализује, али и према повећању разумевања неког обра-
зовног сегмента међу ученицима, наставницима, родитељима. У поглављу Мо-
гућности истраживања образовно-васпитне праксе објашњава се оправда-
ност и адекватност примене акционих и малих истраживања у образовно-вас-
питним установама. У одељку Методе, поступци и инструменти у истражи-
вању јасно се дају објашњења и теоријска одређења која су незаобилазна у 
овладавању примене  метода, поступака и инструмената у истраживању. Оно 
што је значајно за практичаре у овом поглављу јесу илустративни примери 
различитих инструмената из литературе и праксе са садржајима који одговара-
ју проблематици образовно-васпитних установа. У оквиру поступака и инстру-
мента обрађена је анализа садржаја документације, што је незаобилазан посту-
пак у многим сегментима рада школе или предшколске установе, као и приме-
ри инструмената који се могу примењивати (чек листа, евиденциона листа са 
скалом процене). Као адекватан поступак у оквиру акционог истраживања је и 
посматрање са учешћем, где су наведени неки од модела протокола који се мо-
гу применити. Такође су обрађени и поступци анкетирања, квалитативног ин-
тервјуисања, скалирања, тестирања, социометријског поступка, проучавања 
појединачних случајева, са јасним и прецизним инструкцијама и неопходним 
корацима у изради инструмената. 

Поглавље Израда скице истраживања указује на елементе и кораке у 
планирању акционог истраживања. Нарочиту вредност имају практичне препо-
руке за начине откривања и избора проблема истраживања, формулисање ци-
ља истраживања који је усмерен на мењање и унапређивање праксе и како од-
редити могуће задатке односно начине остваривања циља истраживања, имају-
ћи у виду цикличност акционог истраживања. У делу Извођење истраживања 
аутори указују на битне тачке процеса истраживања, учеснике, реализацију ка-
лендара истраживања и документацију која то прати. 

Важно место у књизи заузима и одељак о обради и сређивању података 
истраживања, што за истраживаче, практичаре често отвара многа питања која 
се везују за њихову компетентност у овој области. Систематично и јасно ауто-
ри уводе истраживаче, практичаре у ову област полазећи од начина како при-
премити инструменте за обраду, како формирати базу података која ће бити 
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основа за анализу и интерпретацију резултата у домену квантитативне обраде 
која је адекватна за истраживања која се примењују у пракси као и квалита-
тивна анализа података.  

Један од корака у акционом истраживању јесте и израда акционих пла-
нова у одређеном следу активности, што аутори износе у поглављу Израда ак-
ционог плана. Нарочито је важно ово поглавље које може наћи своју сврху у 
процесу самовредновања рада установа чији је крајњи резултат акциони план 
унапређивања рада установе. 

Резултати истраживања добијају своју вредност тек када су доступни 
широј научној и стручној јавности и када су у функцији примене у пракси. 
Приказивање резултата истраживања везује се за писање истраживачког рада 
који се може објављивати на различите начине. Управо захтеви везани за 
структуру и приказ садржаја и резултата истраживачког рада дати су у одељку 
Структура истраживачког рада, Језик и стил писања, документовање изво-
ра и организовање рукописа рада. 

У књизи Истраживање образовно-васпитне праксе и писање истра-
живачког рада аутора проф. др Миленка Кундачине и проф. др Јелене Стама-
товић може се препознати оно што јесте приоритетна потреба образовно-вас-
питних установа, као и просветних радника који се свакодневно суочавају са 
битним питањима везаним за квалитет и унапређивање рада, на једној страни, 
и питањима колико са својим компетенцијама могу да одговоре на потреба и 
захтеве које се пред школе и предшколске установе постављају. Неопходност 
тих потреба јесте усмерена на то да је данас веома наглашена улога просвет-
них радника као истраживача који кроз планирање и спровођење истражива-
ња, самостално или у тиму, добијају прилику да боље разумеју сопствену 
праксу и да је континуирано унапређују и развијају. Ова књига својим садржа-
јем помаже практичарима да развијају своје методолошке и истраживачке 
компетенције. Такође, значај ове књиге може се препознати и за потребе рада 
са студентима у образовању за наставничку професију. 

 
 

Проф. др Јелена Максимовић  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

  

УПУТСТВО ЗА САРАДНИКЕ 

Зборник радова Педагошког факултета у Ужицу јесте научни часопис 
који објављује теоријске, прегледне и оригиналне истраживачке радове из 
области васпитања и образовања, с циљем да се ове области унапреде, разви-
јају и иновирају. Циљ овог часописа је да се читалачком аудиторијуму (истра-
живачи, реализатори педагошке праксе, као и студенти) омогући приступ ова-
квим истраживањима. У часопису Зборник радова објављују се научни чланци, 
и то: изворни научни чланак који садржи необјављене резултате сопствених 
спроведених истраживања према одређеној структури (Introduction, Methods, 
Results and Discussion); прегледни научни чланак у коме су изнети оригинални 
и критички прикази конкретног проблема који се истражује, а аутор је у тој 
области остварио видан допринос (према аутоцитатима); кратки научни чла-
нак у коме су сажети резултати изворног истраживачког дела или дела који 
још није завршен; стручни чланак у коме су изнета већ позната сазнања, као и 
резултати неких изворних истраживања који су у функцији дисеминације или 
примене у пракси. У часопису се у мањем обиму објављују и прикази књига 
или преведени радови  који су значајни за васпитно-образовну област.  

Радови могу имати највише два аутора. 

Часопис излази једном годишње. Рок за предају радова је 30. јун текуће 
године. 

Радови који нису написани у складу са Упутством за ауторе неће бити 
разматрани. 

Језик. –  Радови се објављују на српском, енглеском или руском језику. 
Сваки рад треба да садржи резиме на српском, енглеском или руском језику. 

Дужина. – Радови треба да буду дужине до 30.000 карактера (с празним 
местима). Изузетак су прегледни радови који могу бити дужине до 50.000 
карактера (с празним местима). Редакција задржава право да објави и радове 
који премашују ову дужину у случајевима када јасно и сажето изражавање 
научног садржаја захтева, већу дужину, односно већи простор.  

Оцењивање рада. – Рад процењују два компетентна рецензента. 
Рецензенти неће знати ауторов идентитет, нити ће аутор препознати идентитет 
рецензента. Све информације о аутору, укључујући личне захвалнице и при-
падност институцији, треба изнети искључиво на насловној страни, а текст 
треба очистити од свега што може одати аутора (као што су, на пример, 
препознатљиве ауто-референце: „У нашем претходном раду...”). Рецензенти 
користе образац за оцењивање радова, и оцењују различите аспекте рада и дају 
сугестије за унапређење рада, као и предлог категорије рада. Аутор је дужан да 
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у писменој форми Редакцију упозна са свим изменама које је урадио у тексту 
након рецензирања, а у складу са примедбама и препорукама рецензената. 
Након тога се доноси одлука о објављивању и о томе се обавештава аутор. 

Достављање рада. – Радови се достављају искључиво електронском 
поштом на адресу: zbornik@pfu.kg.ac.rs. 

Рад се доставља у Word формату с Times New Roman фонтом, величина 
12. Табеле, графикони, слике и фотографије достављају се у jpg или png фор-
мату. Текст треба да буде откуцан проредом 1.5 и маргинама Office 2003 
Default (погледати Page Layout). Све странице морају бити нумерисане (у 
доњем левом углу). Уколико се радови достављају на српском језику користи-
ти (Serbian, Cyrillic). Радови се могу достављати и на енглеском или руском 
језику. Уколико аутор жели да му рад у часопису буде објављен на страном 
језику, мора га превести на језик који одабере. Редакција задржава право да 
лекторише радове, као и да врши измене које се односе на техничку припрему 
текстова. Уз рад, аутор је дужан да достави потписану и скенирану Изјаву 
аутора (образац се може преузети на сајту Факултета http://www.pfu.kg.ac.rs/). 

 Елементи рада. – На насловној страни навести име и презиме аутора, 
средње слово, институцију, место и наслов рада. Контакт адресу (електронску) 
и годину рођења навести у посебној напомени, везаној звездицом за презиме 
аутора. Уколико је рад настао у оквиру пројекта, у посебној напомени везаној 
звездицом за наслов рада навести назив и број пројекта. Ако је чланак био 
изложен на скупу у виду усменог саопштења (под истим или сличним насло-
вом), податак о томе треба такође навести у напомени везаној за наслов рада.  

Апстракт. – Апстракт треба да је дужине до 1.400 карактера (с празним 
местима), у фонту Times New Roman, величина фонта 10. Објављује се на три 
језика (српски, енглески и руски), а прилаже на два начина: (1) на почетку рада 
на језику на коме је писан текст, (2) у посебном фајлу, преведен на енглески или 
руски језик. Уколико је рад на енглеском или руском језику, апстракт доставити 
на српском језику. Наводи се наслов рада, име и презиме аутора. Апстракт треба 
да садржи шест обавезних елемената: значај и контекст проблема, циљеве, узорак, 
методе, резултате истраживања, закључке и педагошке импликације. У случају 
теоријских радова и приказа апстракт треба да садржи основне истраживачке 
хипотезе, методолошки оквир рада и резултате истраживања. Кључне речи (до 
пет) дати на језику приложеног рада, а пожељно је и на једном од два језика 
(енглеском и руском), у фонту Times New Roman, величина фонта 10.  

Структура рада. – Рад мора да има уводни, централни (главни), завр-
шни део, у коме се износе закључна разматрања, и литературу (према структу-
ри IMRAD, уколико су радови истраживачки).  

Наслови и поднаслови. – Главни наслов текста пише се великим сло-
вима (болд). Наслови одељака могу се наводити у тексту као најопштији 
наслов који се пише великим словима (нормал и центрирано). Поднаслови се 
пишу курзивом/болдирано и „реченичним” форматом (велико почетно слово). 
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Поднaслов може бити изнад параграфа (центриран) или се пише увучено у 
параграфу (такође курзивом, у „реченичној” форми). У случају кад аутор има 
три нивоа наслова у раду, први наслов пише се великим словима (нормал), 
први поднаслов је болдиран, а други поднаслов пише се курзивом.  

Цитати се дају под двоструким знацима навода (у раду на српском „...”, у 
радовима на другим језицима у складу са одговарајућим правописом), а цитат 
унутар цитата под једноструким знацима навода (ʼ...’). Уколико је цитирани 
текст у раду дужи од три реда, треба га издвојити као посебан пасус и написати 
словима величине фонта 10. За наглашавање се користи италик (не болд).  

Графички прилози. – Графичке прилоге достављати у црно-белој 
варијанти. Број и наслови табела, легенде или објашњења која прате графичке 
прилоге треба да буду наведени изнад, а број и наслови графикона и слика 
испод прилога. Резолуција дигиталних слика мора да буде најмање 300 dpi. 
Резултате статистичке обраде података у тексту наводити у загради: (F = 27,35, 
df = 12, p < 0,01) 

Табеле. – Подаци у табелама треба да буду откуцани проредом 1.5, а 
назив написан курзивом и означен одговарајућим редним бројем. Наслов табеле 
треба да буде јасан, кратак и прецизан. Потребно је да табеле буду 
позициониране у самом тексту и сачињене у Word-у или у неком формату који 
је компатибилан са Word-ом. Табеле из статистичких пакета треба „пребацити” 
у Word. Табеле је потребно графички уредити тако да колоне не буду одвојене 
вертикалним линијама, нити редови хоризонталним линијама, осим заглавља 
табеле које треба одвојити хоризонталном линијом од података. На пример:  

Табела 1.  Пол ученика и анксиозности у настави физичког васпитања  
 

PESAS Пол N M SD 

Брига Мушки 346 1,75 0,73 
Женски 368 2,31 1,03 

Соматска анксиозност Мушки 346 1,41 0,57 
Женски 368 1,67 0,71 

Когнитивни процеси Мушки 346 1,53 0,53 
Женски 368 1,76 0,63 

 
Табела 2. Заступљеност коментара о активном и пасивном слободном 

времену 
 

                                         Пасивно слободно време        Активно слободно време 
Категорија 
коментара 

 Позитивни 
коментари 

Негативни 
коментари 

Позитивни 
коментари 

Негативни 
коментари 

Циљеви и  
значај 

f 12 15 7 / 
% 2,1 2,7 10,9 / 

Ментална 
захтевност 

f 6 1 12 / 
% 1,1 0,2 18,7 / 

Мотивациона 
вредност 

f 321 52 28 3 
% 57,4 9,3 43,8 4,7 
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Референце. – Списак референци треба откуцати single проредом. Имена 
српских аутора у тексту наводе се ћирилицом, док се у парентези и у списку 
референци наводе на писму на коме су штампани коришћени извори – књиге и 
часописи. Презимена страних аутора у тексту се наводе у оригиналу или у 
српској транскрипцији – фонетским писањем презимена. Уколико се транскри-
бују, потребно је у загради навести у оригиналу, на пример: Томас (Thomas, 
2000). Навођење више аутора у загради треба уредити алфабетски, а не хроно-
лошки. Када су у питању два аутора, у загради се наводе оба (Јовановић и 
Ђурић, 2015).  Имена свих аутора која се наводе у списку референци и у загра-
дама у тексту чланка пишу се увек на исти начин.  

Ако су у питању два аутора, у загради се наводе оба (Pavlović i Šefer, 
1995) или ако су страни аутори (Kupersmidt & Coie, 1990). Референца која 
садржи више од три, а мање од шест аутора наводи се у пуном обиму када је 
први пут употребљена у тексту. Сваки наредни пут, у загради се наводи пре-
зиме првог аутора и скраћеница – и сар. (за ауторе са српског говорног подруч-
ја) или еt аl. (за ауторе из иностранства). На пример, уместо (Vujačić, Pavlović, 
Stanković, Džinović, Đerić, 2011) написати (Vujačić i sar., 2011) или уместо 
(Mori, Ming, Mobd Nor, Suppiah, Imm, 2011) написати (Mori et al., 2011). 

Уколико се у тексту цитира неки аутор у загради се наводи аутор/и, 
година издања и број странице са које је цитат преузет: (Николић и Ђуровић, 
2012: 565). 

На крају рада наводи се листа референци, односно наводи се само спи-
сак коришћене литературе, то јест само референце на које се аутор позвао у 
раду, а не библиографска листа. Списак референци на крају рада наводи се у 
складу са стилом APA (Америчка психолошка асоцијација). Референце се 
наводе азбучним редом по презименима аутора за радове на српском језику, 
односно абецедним редом ако је рад на енглеском језику. Није потребно 
стављати редне бројеве испред референци.    

(а) Референце у књизи треба да садрже презиме и почетно слово имена 
аутора, годину издања, наслов књиге (курзивом), место издања и издавача:   

Максић, С. (1998). Даровито дете у школи. Београд: Институт за педа-
гошка истраживања.  

Fletcher, J., Lyon, F. & Marcia, B. (2006). Learning Disabilities: From 
Identification to Intervention. New York: Guilford. 

(б) Поглавље у књизи наводи се на следећи начин: Аутор, А. А. (година). 
Назив поглавља. У А. Уредник и Б. Уредник и (ур.): Назив књиге (стр. xxx–
xxx). Место: Издавач.  

Марушић, М. (2010). Ток промена у систему стручног образовања и 
усавршавања учитеља. У Н. Половина и Ј. Павловић (ур.): Теорија и пракса 
професионалног развоја наставника (41–62). Београд: Институт за педагошка 
истраживања. 
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 (в) Чланак у часопису треба да садржи презимена и почетна слова имена 
свих аутора, годину издања у загради, наслов чланка, пуно име часописа (кур-
зивом), волумен и број странице:  

Николић, В. и Ђуровић, Љ. (2012). Циљеви и задаци еколошког васпи-
тања и образовања кроз призму Блумове операционализације. Теме, 36(2), 
561–579.  

Cobb, P., Zhao, Q. & Visnovska, J. (2008). Learning from and adapting the 
theory of realistic mathematics education. Education et didactique, 2(1), 105–124. 

Уколико је доступан, DOI број навести на крају након броја страница. 

(г) Научни скупови. Референца која се односи на радовe штампане у 
целини наводи се на следећи начин: Аутор, А. А., Аутор, Б. Б., Аутор, В. В. и 
Аутор, Г. Г. (година). Наслов прилога. У А. Уредник, Б. Уредник и В. Уредник 
(ур.), Назив научног скупа, рад штампан у целини, време одржавања 
конференције, град (стр. xxx–xxx). Град: Назив институције која организује 
скуп.  

Maksimović, J. (2013). Uloga nastavnika u unapređivanju odgojno-obrazovne 
prakse posredstvom akcijskih istraživanja. U N. Hrvatić, A. Lukenda, S. Pavlović, 
V. Spajić-Vrkaš i M. Vasilj (ur.), Pedagogija, obrazovanje, nastava, rad štampan u 
celini, 21–23. mart 2013, Mostar (76–82). Mostar: Fakultet prirodoslovno-matema-
tičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.    

 (д) Wеb документ. Референца треба да садржи име аутора, годину, 
назив документа (курзивом), датум када је сајт посећен, интернет адресу сајта.  

Seikkula-Leino, Ј., Ruskovaara, E., Ikavalko,  Markku, M. &  Rytkola, T. 
(2010). Teachers reflections about Entrepreneurship Education. Retriеved May 12, 
2017 from the World Wide Web http://www.utbildningsstyrelsen.fi/download 
/116383_EARLI2009_Hollanti.pdf. 

 (ђ) Званична документа. Референца треба да садржи  назив документа 
(курзивом), годину објављивања, назив гласила и број. 

Правилник о стандардима квалитета рада установе (2018). Просветни 
гласник, Службени гласник Републике Србије, бр. 14/2018. 

(е) Докторске дисертације и магистарске тезе. Референца треба да 
садржи име аутора, годину, назив тезе (курзивом), назнаку: докторска дисерта-
ција или магистарска теза (уколико је необјављена навести то у зaгради: 
(Необјављена докторска дисертација). место: институција: 

Ђуровић, Љ. (2015). Дидактичко-методичке детерминанте уџбеника 
природе и друштва. (Необјављена докторска дисертација). Ужице: Учитељски 
факултет. 

http://www.utbildningsstyrelsen.fi/download /116383_EARLI2009_Hollanti.pdf
http://www.utbildningsstyrelsen.fi/download /116383_EARLI2009_Hollanti.pdf
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Ако се један аутор наводи више пута, наводи се по редоследу (години) 
публиковања референце. Уколико се наводи више радова истог аутора у једној 
години, треба их означити словима а, b, с (2000а, 2000b). 

Прилог. – У прилогу треба дати само оне описе материјала који би били 
корисни читаоцима за разумевање, евалуирање или понављање истраживања.   

 Фусноте и скраћенице. – Фусноте и скраћенице требало би избегавати. 
Фусноте садрже само додатни текст (коментар), а не библиографске рефе-
ренце. Све скраћенице наведене у табелама и графичким прилозима треба да 
буду детаљно објашњене. Објашњења (легенде) треба дати испод табеле или 
слике.  

  Дозвола за цитате. – Аутори су обавезни да прибаве писмену дозволу 
за публиковање дугачких цитата (преко 350 знакова), илустрација итд. за које 
немају ауторска права. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

INSTRUCTION FOR AUTHORS 

Compilation of Works, journal of the Faculty of Education in Užice, is a 
scientific journal that publishes theoretical, transparent and original research papers 
in the field of education, in order to improve, develop and innovate this area of 
knowledge. The aim of this journal is to enable the readersʼ auditorium (researchers, 
pedagogue practitioners, and students) to gain access to such research. In “The 
Collected Papers” journal the scientific articles are published, such as: the original 
scientific article containing unpublished results of own conducted research in 
accordance with a specified structure (Introduction, Methods, Results and 
Discussion); a survey scientific article presenting the original and critical views of a 
specific problem being investigated, and in which the author made a considerable 
contribution (according to auto-citations); a brief scientific article summarizing the 
results of the original research work or work that has not yet been completed; a 
professional article in which already obtained results are made known, as well as the 
results of some original research that are in the function of dissemination or 
application in practice. In this journal, the reviews of the books and translations of 
the works that are significant for the field of education are published to a lesser 
extent. 

Multiple author papers can have up to two authors. The journal comes out 
once a year. The deadline for the submission of papers is June 30th of the current 
year. Papers not written in accordance with the Instruction for Authors will not be 
considered. 

Language. – The papers are published in Serbian, English or Russian. Every 
paper should be followed by a summary written in Serbian, English or Russian. 

Length. – The papers should be up to 30,000 characters long (with empty 
spaces). Exceptions are survey articles that can be up to 50,000 characters long (with 
empty spaces). The editorial board reserves the right to publish works that exceed 
this length in cases when a clear and concise presentation of the scientific content 
requires a longer length or a larger space. 

Paper evaluation. – Every paper is evaluated by two competent reviewers. 
Reviewers will not know the identity of the author, nor will the author recognize the 
identity of the reviewer. All information about the author, including personal thanks 
and the institution, should be presented exclusively on the cover page, and the text 
should be cleaned from all the facts that can lead to the recognition of the author  
(for example, recognizable auto-references: “In our previous work...”). Reviewers 
use a form for evaluating papers, and evaluate different aspects of the paper in 
question, providing suggestions for its improvement, and proposing the category of 
the paper. The author is obliged to inform, in written form, the Editorial board about 
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all the changes he has made in the text after the review, in accordance with the 
remarks and recommendations of the reviewers. After that, a decision on publishing 
is made and the author is notified. 

Delivery of Papers. – Papers should be sent exclusively by e-mail to: 
zbornik@pfu.kg.ac.rs. 

The papers are sent in Word format with Times New Roman font, size 12. 
Tables, charts, images and photos are delivered in jpg or png format. The text should 
be 1.5 spaced and margins should be of Office 2003 Default (see Page Layout). All 
pages must be numbered (in the lower left corner). If the papers are submitted in 
Serbian language Serbian, Cyrillic should be used. The papers can also be written in 
English or Russian. If the author wants his work to be published in a foreign 
language, he himself must take care about the translation into the language he 
chooses. The editorial board reserves the right to edit the papers, as well as to make 
changes related to the technical preparation of the texts. The paper should be 
accompanied with a signed and scanned Statement of the Author (the form can be 
downloaded from the Website of the Faculty http://www.pfu.kg.ac.rs/). 

Elements of the paper. – On the cover page state the name of the author, his 
middle letter, institution, place, and title of the  paper. Contact address (electronic) 
and the year of birth should be stated in a separate note, linked by the star to the last 
name of the author. If the work was created within a project, the title of the project 
and project number should be given in a special note attached to the title of the paper 
by a star. If the article was presented at a meeting as an oral announcement (under 
the same or a similar title), the information about this should also be given in a note 
related to the title of the paper. 

Abstract. – Abstract should be up to 1,400 characters (with empty spaces), 
written in Times New Roman font, font size 10. It is published in three languages 
(Serbian, English and Russian), and can be enclosed in two ways: (1) at the 
beginning of the paper in the language in which the text is written, (2) in a separate 
file, translated into English or Russian. If the paper is in English or Russian, the 
abstract should be delivered in Serbian. The title of paper, authorʼs name and 
surname are also given. The abstract should contain six compulsory elements: the 
significance and context of the problem, goals, research sample, methods, research 
results, conclusions and pedagogical implications. In the case of theoretical papers 
and reviews, the abstract should contain basic research hypotheses, the 
methodological framework and the results of the research. Key words (up to five) 
are given in the language of the enclosed work, and also, preferably, in one of two 
languages (English and Russian), in the Times New Roman font, font size 10. 

Paper structure. – The paper must have an introductory, central (main) and 
final part, in which concluding observations and references are presented (according 
to the structure of IMRAD, if the works are research papers). 

Titles and subtitles. – The main title is written in capital letters (bolded). 
Section headings can be given in the text as the most general title in capital letters 
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(normal and centered). Subtitles are written in italics / bold and “sentence” format 
(capital initial letter). The subtitle can be above the paragraph (centered) or written 
inside the paragraph (also in italics, in “sentence” form). In the case where the 
author has three levels of title in the paper, the first title is written in capital letters 
(normal), the first subtitle is bolded, and the second subtitle is italicized. 

Citations are given under double quotation marks (quoted in Serbian as „...”, 
but in the papers in other languages in accordance with the corresponding spelling 
rules), and a citation within citation under the single mark (ʼ...’). If the cited text in 
the paper is longer than three lines, it should be extracted as a separate passage and 
written with letters of the font size 10. For accentuation, italic (not bold) is used. 

Graphic attachments. – Submit graphic attachments in black and white 
variants. The number and the title of the tables, legend or explanations 
accompanying the graphic attachments should be listed above, and the number and 
headings of the charts and pictures below the attachment. The resolution of digital 
images must be at least 300 dpi. The results of the statistical data processing given in 
the text, should be indicated in brackets: (F = 27,35, df = 12, p < 0,01) 

Tables. – The data in the tables should be typed in 1.5 line spacing, and the 
name written in italics and marked with the appropriate serial number. The table title 
should be clear, short and precise. It is necessary that the tables be positioned in the 
text itself and composed in Word or in a format that is compatible with Word. 
Tables from the statistical packages should be “switched” to Word. The tables need 
to be graphically arranged so that the columns are not separated by vertical lines or 
rows by horizontal lines, except the header of the table that should be separated by 
the horizontal line from the data. For example: 

Table 1. Gender of pupils and anxiety in teaching physical education 
 

PESAS Gender N M SD 

Anxiety Male 346 1.75 0.73 
Female 368 2.31 1.03 

Somatic anxiety Male 346 1.41 0.57 
Female 368 1.67 0.71 

Cognitive processes Male 346 1.53 0.53 
Female 368 1.76 0.63 

 
Table 2. Representation of active and passive leisure time comments 

 

                                                  Passive leisure time                  Active leisure time 
Comment 
Category 

 Postitive 
comments 

Negative 
comments  

Postitive 
comments 

Negative 
comments 

Goals and 
significance 

f 12 15 7 / 
% 2.1 2.7 10.9 / 

Mental  
complexity 

f 6 1 12 / 
% 1.1 0.2 18.7 / 

Motivation  
value 

f 321 52 28 3 
% 57.4 9.3 43.8 4.7 
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References. – The list of references should be typed using single-space. The 
names of the Serbian authors in the text are given in Cyrillic, while in the 
parenthesis and in the list of references they are given in the way in which the 
sources used were printed – that is, books and magazines. The names of foreign 
authors in the text are written in original or in Serbian transcription – the phonetic 
writing of their surnames is given. If they are transcribed, the original names should 
be indicated in brackets, for example: Tomas (Thomas, 2000). The names of several 
authors should be alphabetically arranged in brackets, not chronologically. In case of 
two authors, both are mentioned in brackets (Jovanović and Đuric, 2015). The 
names of all authors listed in the list of references and in brackets within the paper 
are always written in the same way. In case when there are two authors, both are 
mentioned in the brackets (Pavlović and Šefer, 1995) or if they are foreign authors 
(Kupersmidt & Coie, 1990). A reference containing more than three and fewer than 
six authors is cited in its full extent when first used in the text. Every next time, in 
brackets, the surname of the first author is given and the abbreviation – i sar. (for the 
authors from the Serbian speaking region) or et al. (for authors from abroad) is 
added. For example, instead of (Vujačić, Pavlović, Stanković, Džinović, Đerić, 
2011), (Vujačić i sar., 2011) should be written, and instead of (Mori, Ming, Mobd 
Nor, Suppiah, Imm, 2011), (Mori et al., 2011). 

If an author is cited in the text, the author (s) name(s), year of publication and 
page number from which the citation was taken is given in the brackets: (Nikolić i 
Đurović, 2012: 565). 

The list of references is given at the end of the paper, i.e. only the list of 
literature that was actually used, that is, only references to which the author referred 
in the paper, rather than the bibliographic list. The list of references at the end of the 
work is given in accordance with the APA style (American Psychological 
Association). The references are given in the Cyrillic alphabet order by the surnames 
of the authors for papers in the Serbian language, or in the alphabet order if the work 
is in the English language. It's not necessary to put ordinal numbers in front of 
references. 

a) References in the book should include the surname and initial letter of the 
authorʼs name, year of publication, title of the book (in italics), place of publication 
and publisher: 

Maksić, S. (1998). A Gifted Child at School. Belgrade: Institute for 
Pedagogical Research. 

Fletcher, J., Lyon, F. & Marcia, B. (2006). Learning Disabilities: From 
Identification to Intervention. New York: Guilford. 

b)  The chapter in the book is listed as follows: Author, A. A. (year). Title of 
the chapter. А. Editor. and B. Editor and (ed.): Book title (pgs. xxx-xxx). Location: 
Publisher. 

Marušić, M. (2010). The Course of Changes in the System of Professional 
Teacher Training and Development. In Н. Half and J. Pavlović (ed.): The Theory 
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and Practice of Professional Teacher Development (41–62). Belgrade: Institute for 
Pedagogical Research. 

c)  The article in the journal should contain the surnames and initial letters of 
the names of all authors, year of publication in brackets, article title, full name of the 
journal (in italics), volume and page number: 

Nikolić, V. and Đurović, Lj. (2012). Goals and Tasks of Ecological Education 
through the Prism of Blumʼs Operationalization. Themes, 36(2), 561–579. 

Cobb, P., Zhao, Q. & Visnovska, J. (2008). Learning from and Adapting 
the Theory of Realistic Mathematics Education. Education et didactique, 2(1), 
105–124. 

If available, the DOI number should be given at the end, after the number of 
pages. 

d) Scientific meetings. A reference relating to papers printed in full length is 
given in the following way: Author, A. A., Author, B. B., Author, C. C. and Author, 
D. D. (year). Title of the attachment. In А. Editor, B. Editor and C. Editor (ed.), 
Name of the scientific meeting, paper printed as a whole, time of the conference, 
city (page xxx-xxx). City: Name of the institution that organizes the meeting. 

Maksimović, J. (2013). The Role of Teachers in Improving Educational 
Practice through Action Research. In N. Hrvatić, A. Lukenda, S. Pavlović, V. 
Spajić-Vrkas and M. Vasilj (eds.), Pedagogy, Education, Teaching. The paper 
printed as a whole, 21–23. March 2013, Mostar (76–82). Mostar: Faculty of Natural 
Sciences and Education, University of Mostar. 

e) Web document. – The reference should contain the name of the author, 
year, document name (in italic), the date when the site was visited, the website's 
internet address.  

Seikkula-Leino, J., Ruskovaara, E., Ikavalko, Markku, M. & Rytkola, T. 
(2010). Teachers` Reflections on Entrepreneurship Education. Retrieved May 12, 
2017 from the World Wide Web http://www.utbildningsstyrelsen.fi/download/ 
116383 _EARLI2009_Hollanti.pdf. 

f) Official documents. – The reference should include the title of the 
document (in italic), the year of publication, the name of the newsletter and the 
number. 

The Rulebook on Standards of Quality of the Institution's Work (2018). 
Educational Gazette, Official Gazette of the Republic of Serbia, no. 14/2018. 

g) Doctoral dissertations and master theses. – The reference should include 
the name of the author, year, the name of the thesis (in italic), note: the doctoral 
dissertation or the master thesis (if it is not published state it in the brackets: 
(unpublished doctoral dissertation). place: institution: 

http://www.utbildningsstyrelsen.fi/download/ 116383
http://www.utbildningsstyrelsen.fi/download/ 116383
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Đurović, Lj. (2015). Didactic-Methodical Determinants of Textbooks of 
Nature and Society. (Unpublished doctoral dissertation). Užice: Faculty of Teacher-
training. 

If one author is listed several times, the list is made in the order (year) of 
publication of the reference. If several works of the same author are cited in one 
year, they should be marked with the letters a, b, s (2000a, 2000b). 

Attachment. – Only those descriptions of materials that would be useful to 
readers for understanding, evaluating or repeating of the research should be attached. 

Footnotes and abbreviations. – Footnotes and abbreviations should be 
avoided. Footnotes only contain additional text (comment), not bibliographic 
references. All abbreviations listed in the tables and graphic attachments should be 
explained in detail. Explanations (legends) should be given below the table or 
image. 

Citation license. – Authors are obliged to obtain written permission to 
publish long citations (over 350 characters), illustrations, etc. for which they do not 
have copyright. 

 


	0000 Naslovna
	00 Impres
	00a Sadrzaj
	00b Poglavlje Studije i clanci
	01 Predrag Zivkovic
	02 Snezana Marinkovic_ Teodora Marinkovic_ Lidija Zlatic
	03 Jelena Stamatovic_ Jasna Maksimovic
	04 Bisera Jevtic_ Mariola Djordjevic
	05 Milan Komnenovic
	06 Sladjana Lukovic_ Lidija Zlatic
	07 Vuk Sekac
	08 Ljiljana Kostic
	09 Natasa Damljanovic
	10 Mirjana Cutovic
	11 Daliborka Puric
	12 Mirjana Stakic
	13 Gordana Ljubicic
	14 Sanja Maricic_ Sanja Zekic
	15 Mika Rakonjac
	16 Aleksandar Ignjatovic_ Bojan Miloradovic
	17 Slobodan Pavlovic
	18 Zivorad Markovic_ Goran Sekeljic
	19 Marija Ivanovic_ Danijela Sudzilovski
	20 Branka Arsovic
	20a Poglavlje Kritike i prikazi
	21 Prikazi i Uputstvo za saradnike _1_



