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ДОМЕТИ И ОГРАНИЧЕЊА У ПРИМЕНИ СТУДИЈЕ 

СЛУЧАЈА У ПЕДАГОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА 

Апстракт: Суштина студије случаја, као врсте педагошких истражива-

ња, састоји се у сагледавању свих важнијих аспеката једне појаве или ситуа-

ције, узимајући за јединицу проучавања појединца, групу, организацију, ло-

калну заједницу, целу културу, или било који састав који се сматра засебном 

целином. Студији случаја у процесу васпитања треба посветити посебну па-

жњу јер она доприноси целовитом и продубљеном проучавању случаја. 

Циљ рада је разматрање кључних карактеристика студије случаја, при чему 

ће се посебна пажња усмерити на анализу домета и ограничења ове врсте 

истраживања у педагогији. Сходно томе, у раду се разматрају терминолошке 

дилеме у вези са називом студија случаја, указује се на битне карактеристике 

студије случаја, које представљају и њене позитивне стране, анализирају се 

могућности примене студије случаја у истраживањима у педагогији. 

Кључне речи: студија случаја, истраживање, квалитативна истра-

живања. 

УВОД 

Студија случаја доприноси развоју педагогије као науке о васпитању јер 

омогућава интензивно и продубљено проучавање свих питања која се тичу 

васпитања, проучавајући изабрани случај целовито и детаљно. Она продире у 

суштину ствари, појава и односа настојећи да открије њихов најдубљи смисао 

и значење, што доприноси повећењу квалитета сазнања који се студијом слу-

чаја добија. 

Када говоримо о терминолошким дилемама у вези са називом студија 

случаја, оне су многобројне. Неки о њој говоре као о методи, а неки као о вр-

сти педагошких проучавања и истраживања. Ми ћемо сагледати ставове разли-

читих аутора. Након тога указаћемо на карактеристике студије случаја. Најче-

шће се наводи да студија случаја доприноси очувању целине случаја и нагла-

шава јединственост и непоновљивост. Њена посебна снага је у томе што пружа 

богате изворе за прикупљање података. 
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Централни део рада посвећен је могућностима примене студије случаја у 

истраживањима у педагогији, у оквиру ког ћемо истаћи и њене домете и огра-

ничења. У домену открића су највеће предности студије случаја, као и у бога-

тим дескрипцијама које нам даје. Као најчешћа критика наводи се немогућност 

вршења генерализације на основу појединачног случаја чиме се угрожава на-

учност овог приступа. Могућности примене студије случаја су разноврсне. 

Она се може примењивати у области медицине, педагогије, социологије, пси-

хологије, етнологије... У проучавању педагошких проблема студија случаја се 

може примењивати у области наставе, може се односити на одељење, групу 

ученика, школу, школско подручје и тако даље. 

ТЕРМИНОЛОШКЕ ДИЛЕМЕ У ВЕЗИ СА НАЗИВОМ СТУДИЈА 

СЛУЧАЈА 

Бројне су терминолошке дилеме у педагошкој и методолошкој литерату-

ри у вези са називом студија случаја. За први део назива,  „студија“, дилеме се 

јављају у погледу коришћења различитих термина, док су за други део назива, 

„случај“, дилеме везане за то да ли се под њим подразумева проучавање поје-

диначног или вишеструког случаја.  

Синоними за назив „студија случаја“ су: „историја случаја“, „метод слу-

чаја“, „анализа случаја“, „рад на случају“, „проучавање појединачног случаја“ 

и тако даље. Поменути називи зависе од епистемолошко-методолошког исти-

цања једне или друге компоненте у процесу истраживања („анализа“, „истори-

ја“, „проучавање“, „метод“), као и од става истраживача да ли је реч о врсти 

или о методи истраживања (Банђур, Поткоњак 1999: 199). 

Наредна терминолошка дилема у вези са називом студија случаја везује 

се за његове две варијанте. Наиме, неки аутори говоре о методи појединачног 

случаја („single case method“), а неки о методи вишеструког случаја („multiple 

case method“). У разликовању ове две варијанте методе случаја се тражи реше-

ње за уопштавање резултата (Богдановић, према: Пејчић 1995: 603). Основна 

разлика између њих је што се метод вишеструког случаја примењује у ситуа-

цијама када једна студија обухвата више од једног случаја, при чему следи ло-

гику истраживања − нови случајеви се проучавају у теоријски прецизно одре-

ђеним условима (Шевкушић 2011: 124). 

Иако је дефинисање студије случаја и даље отворено за расправу, може 

се рећи да у новијој литератури постоји слагање да је ово самостална истражи-

вачка стратегија. Широко прихваћена дефиниција приступа је да је студија 

случаја „интензивно, дубинско, детаљно проучавање или истраживање поједи-

начног случаја у коме је фокус на посебностима“ (Шевкушић 2008: 240). 
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Поред тога што су терминолошке дилеме многобројне, сви аутори упо-

требљавају термин „случај“ на основу чега закључујемо да у мноштву разли-

читих термина постоји нешто што им је заједничко и што представља срж, су-

штину. На самом крају можемо нагласити да је највећа и најважнија улога ис-

траживача који се бави студијом случаја, јер од њега зависи како ће је назвати. 

Истраживање случаја је изазов који зависи од вештина и стручности истражи-

вача (Yin, 2014). 

КАРАКТЕРИСТИКЕ СТУДИЈЕ СЛУЧАЈА 

На почетку морамо истаћи да су неке студије случаја квалитативне, а 

неке квантитативне, и да су оне комплементарне. Иако метод случаја није 

увек, и не мора бити, засновани на квалитативним подацима, његова изворна 

примена и већ традиционални третман је као „врста квалитативне анализе“ 

(Богдановић, према: Пејчић 1995: 595). Полазна основа студије случаја укоре-

њена је у квалитативној истраживачкој филозофији. Филозофија квалитатив-

ног истраживања полази од претпоставке да постоји вишеструка реалност, да 

постоје субјективни феномени које је потребно тумачити више него мерити 

(Савићевић 2011: 160). 

Примена методе студија случаја подразумева употребу разноврсних ста-

тистичких техника, попут: анализе садржаја, посматрања, интервјуисања и 

слично. Стога, може се закључити да се до података долази из различитих из-

вора: употребом докумената, посматрањем, изјавама извештача и тако даље. 

Оно што је важно за свако научно проучавање и истраживање је да оно 

пролази низ етапа које су међусобно логички повезане и следе једна другу. То-

ком одвијања студије случаја Јин (Yin, 2007) наводи четири фазе: (1) припрема 

за прикупљање података; (2) прикупљање података; (3) анализирање података 

студије случаја; (4) извештавање о студијама случаја. У оквиру прве етапе по-

требно је изабрати проблем који ће бити предмет педагошког проучавања и ис-

траживања. Неопходно је водити рачуна о постојању методолошких, матери-

јалних, временских и кадровских могућности за проучавање случаја (Банђур,  

Поткоњак 1999: 288). Одабир случаја је сложен процес у ком главну улогу има 

истраживач који треба да донесе одлуку кога да посматра, шта и где да посма-

тра, кога да интервјуише и које изворе да користи. У прилог томе Савићевић 

(Савићевић 2011: 163) каже: „На истраживачу је да изврши избор истраживач-

ке средине, времена када ће истраживати, као и избор људи и догађаја“. Друга 

етапа јесте етапа спровођења, реализације. Основна начела која су важна за 

свако прикупљање података у студијама случаја су: коришћење више извора 

података, базе података студије случаја и ланац доказа којим се повезују по-

стављена питања и доношени закључци (Yin 2007: 103). У фази прикупљања 

података најчешће се користе технике интервјуисања и посматрања. Када се 
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спроведе припрема за прикупљање података и када се прикупе подаци, следи 

етапа анализирања података студије случаја. Анализа података обухвата раз-

матрање, категорисање, табелирање, проверавање, како би се поставиле почет-

не претпоставке студије (Yin 2007: 127). „Циљ анализе података јесте да се до-

ђе до разумних закључака и уопштавања која су базирана на подацима који су 

добијени од испитаника“ (Савићевић 2011: 171). Анализирање података студи-

је случаја подразумева и интерпретацију резултата добијених студијом случа-

ја. Интерпретација резултата истраживања је целовит одговор на питање да ли 

је проблем истраживања решен онако како је планирано и да ли су реализова-

ни циљ и задаци истраживања (Банђур, Поткоњак 1999: 239). Након анализе и 

интерпретације резултата следи извештавање о студији случаја, односно изно-

шење закључака, што представља последњу, завршну етапу у реализацији сту-

дије случаја. У извештају се даје приказ целокупног истраживања. „Извешта-

вање има за циљ да да обавештење о томе до чега се студијом случаја дошло“ 

(Ристић 2006: 415). Фазама кроз које је потребно проћи у процесу истражива-

ња студије случаја осигурава се квалитет самог истраживања. Квалитет истра-

живања зависи и од самог истраживача чија је улога у свим фазама у реализа-

цији студије случаја од пресудног и непроцењивог значаја. Он поставља пита-

ња о условима, интеракцијама између учесника, развија концепте и ствара везе 

међу њима (Гојков 2007: 60). 

Карактеристика студије случаја око које постоји несумњива сагласност у 

литератури јесте њен холистички карактер. Студија случаја у холистичком 

приступу омогућује проучавање целовитог случаја, неистргнутог из контекста 

(Гојков и сар. 2002: 266). У очувању целине проучаване појаве Гуд и Хет (Gud, 

Het, према: Пејчић 1995: 599) виде основно својство метода случаја. Када гово-

ре о очувању целовитости случаја, они наводе услове који треба да се испуне 

применом овог метода. Први услов је ширина, а други ниво података, и ова два 

услова се односе на што потпуније прикупљање релевантних података о случа-

ју. Наредни услов, који аутори сматрају важним за очување целине, садржи 

захтев за формирање индекса и типологија. Као последњи, четврти услов, на-

воде интеракцију релевантних података. „Целина је више од суме њених дело-

ва“ (Cohen i sar. 2007: 181), а на основу претходно реченог закључујемо да на-

веденим условима треба да се обезбеди целовитост случаја. Природа васпита-

ња захтева методологију истраживања која ће у обзир узети њене специфично-

сти, а пре свега овом феномену приступати целовито. Самим тим, може се за-

кључити да студија случаја управо тежи томе, да случај проучава продубљено, 

целовито и интегрално. 

Ристић (Ристић 2006: 395) наводи да, поред тога што студија случаја 

припада холистичком приступу, који олакшава проучавање целовитог случа-

ја, она припада и идиографском приступу, усредсређена је на појединачан 

случај и подесна за проучавање његових особености, непоновљивих својста-

ва. Студија случаја припада идиографском приступу, јер наглашава једин-

ственост и непоновљивост, а такође и холистичком, који случај сагледава у 
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целини. Будући да је једна од основних карaктеристика васпитања дина-

мичнoст процеса у коме учествује много чинилаца, постоји потреба да се по-

јаве проучавају као јединствене. 

Као једна од кључних карактеристика наглашава се могућност приступа 

да се служи разноврсним изворима података, као и да искуствену основу ком-

плетира стварањем нових извора података (Шевкушић 2011: 121). Студија слу-

чаја је приступ истраживању који дозвољава субјективну перцепцију. У студи-

ји случаја се не мери, већ описује, просуђује, упоређује, слика, буди имагина-

ција и на тај начин читалац доживљава стварност (Савићевић 2011: 159). По-

менута карактеристика чини студију случаја погодном за примену у педаго-

шким истраживањима, управо из разлога што је предмет проучавања човек са 

свим својим особеностима.  

У квалитативној студији случаја доминантни су јаки феноменолошки 

интереси. Феноменологији су блиски појмови интроспекције и целовитости, па 

су у односу на то карактеристике студије случаја „посматрање, описивање и 

проницање у суштину“ (Фајгељ 2004: 111). 

Проучавању неког случаја се не може прићи без одређеног теоријског 

становишта. Управо је у теоријској заснованости истраживања стварна сна-

га примене метода случаја. Тиме се стварају услови за понављање, основа 

за поређења и основа за уопштавања, као и могућност да се уочи и разуме 

не само оно што је очигледно већ и оно што није (Богдановић, према: Пеј-

чић 1995: 601). 

Један случај даје јединствен пример стварних људи у стварним ситуаци-

јама (Cohen i sar. 2007: 181). Међутим, суштина студије случаја није у томе 

што се проучава само један случај, него што се може проучавати и врло мали 

број случајева, али интензивно и продубљено (Фајгељ 2004: 246). „Студија 

случаја значи интензивно проучавање одређене јединице или састава који има 

карактеристике ентитета“ (Halmi 2005: 200). Ако узмемо у обзир да су субјекти 

који учествују у процесу међусобно различити, што доводи до непоновљиво-

сти васпитних ситуација, постоји потреба да се појаве проучавају појединачно. 

За сва научна истраживања, па тако и за студију случаја, важно је да ис-

пуњавају захтев у погледу доследног вођења неком научном теоријом (Фајгељ 

2004: 249). Студије случаја могу одредити узрок и последицу. Оне последице 

опажају у стварном контексту. Контекст је јединствен и динамичан, па тако сту-

дије случаја извештавају о сложеним динамичким интеракцијама које се одвија-

ју између догађаја, људских односа и других фактора на јединствен начин (Co-

hen i sar. 2007: 181). Такође, оне дају фине детаље, могу се користити и да би до-

пуниле друге, мање фине, често опсежне врсте истраживања. 
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Наведене карактеристике студије случаја су нешто што њу као метод ис-

траживања чини пожељном у проучавању педагошких проблема. Све помену-

те карактеристике уједно представљају и њене предности и чине је једном од 

водећих метода у квалитативним истраживањима.  

МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ СТУДИЈЕ СЛУЧАЈА У 

ИСТРАЖИВАЊИМА У ПЕДАГОГИЈИ −                                         

ДОМЕТИ И ОГРАНИЧЕЊА 

Примена студије случаја у настави везују се за 1950. годину, када се по-

чиње примењивати у Америци са циљем што већег приближавања наставе по-

словној пракси, а затим се афирмише и у осталим деловима света (Биличић 

2005: 224). 

Сврха интензивног проучавања студије случаја у педагошким истражи-

вањима је двострука. Прво, студијом случаја се увећавају и унапређују знања у 

области педагогије. Друго, студија случаја нам даје могућности доласка до са-

знања за решење неког проблема, као и побољшање стања случаја који се про-

учава и његовог развоја (Неlmstadter, према: Ристић 1995: 358). Интензивним 

проучавањем се конституише сазнање у области педагогије, што доприноси и 

квалитету сазнања које се добија. Управо због тога што је студија случаја 

углавном ослоњена на квалитативно истраживање, то доприноси да нам доби-

јени резултати омогуће увид у целину проучаваног случаја. 

Студија случаја се може примењивати када се жели утврдити екстремни 

или јединствени карактер проучаване појаве, затим када се истражује појава 

која до тада није била предмет научног истраживања. Студија случаја се може 

користити када проучавање има прелиминарни карактер, односно када пред-

ставља основу за даље истраживање (Шевкушић 2011: 123). Студија случаја се 

може примењивати у области медицине, педагогије, социологије, психологије, 

етнологије... У проучавању педагошких проблема може се примењивати у 

области наставе, може се односити на једно одељење, једну групу ученика, јед-

ну школу, једно школско подручје... Доста теоретичара сматра да се оваква ис-

траживања могу примењивати у настави у терапеутске педагошке сврхе. Настоје 

се тачно утврдити узрок, околности, време и особине понашања односно неуспе-

ха у школи ученика. Када се све то сазна, могу се са далеко више сигурности 

планирати и предузимати одговарајуће васпитне мере (Банђур, Поткоњак 1999: 

202). На основу реченог, закључујемо да студија случаја има вишеструку приме-

ну у истраживању педагошких проблема, чиме се њен значај повећава. 

Студије случаја се често користе у пружању помоћи појединцу да реши 

своје емоционалне, професионалне и друге проблеме, као и у пружању помоћи 

некој организацији да реши своје производне, организационе, развојне и друге 

проблеме. У оквиру студије случаја се прикупљају подаци о свим аспектима 
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животне историје испитаника (особе, организације) из свих расположивих из-

вора (Ристић 2006: 358). Важно је повезати теорију и праксу представљајући 

ширину студије случаја (Yin, 2014). 

Према мишљењу Патона (Patton, према: Пејчић 1995: 598), практична 

примена метода случаја у истраживањима вредновања има за циљ генерисање 

корисног обавештења за акцију и даје одговоре на питања која захтевају оцену, 

на пример, каква је била природа интеракције између ученика, какви су били 

њихови ставови према програму.  

О могућности примене студије случаја у педагошким истраживањима 

као и о квалитету сазнања који се њиме добија говори и Халми (Halmi 2005: 

202), који каже да се предмет проучавања индивидуалних случајева не ограни-

чава искључиво на узорке слабе прилагођености, на пример поремећаји у по-

нашању школске деце, већ за предмет проучавања имају и развој повољних 

животних ситуација, на пример проучавање добро организованих група. Упра-

во ова констатација Халмија говори о широким могућностима примене студије 

случаја у педагошкој дисциплини.  

Примена приступа не ограничава се само на проучавање „негативних“ 

случајева као што су непотпуне породице, школска деца која показују неуспех 

или неприлагођена понашања, одређене друштвене групе и слично. Проучава-

ју се и „позитивни“ случајеви, на пример, даровити ученици или добро органи-

зоване и ефикасне установе (Шевкушић 2011: 122). Управо је у проучавању 

„позитивних“ случајева изузетан допринос студије случаја развоју педагогије 

као науке, јер се тиме утврђују услови у којима је такво стање могуће постићи, 

чиме се побољшава квалитет васпитања. 

Студија случаја има дескриптивну употребу. Може се користити да би 

се дошло до информација којима се описују одређена својства личности, да се 

илуструју поједини облици понашања, да се демонстрирају методе и поступци 

васпитања и образовања, као и терапеутске технике, или да се објасне необич-

не појаве, односно да се дође до значајних хипотеза (Гојков и сар. 2002: 265). 

Многе студије случаја су не само дескриптивне већ и евалуативне. Савићевић 

истиче да у складу са филозофијом квалитативних истраживања студије случа-

ја треба да прелазе фазу дескрипције и крећу се ка евалуацији. На том путу оне 

утврђују вредност поједине педагошке праксе или појединог програма образо-

вања и учења младих (Савићевић 2011: 160).  

Као и претходни аутори, и Халми (Halmi, 2005) наводи да студије случа-

ја могу дати богате дескрипције које објашњавају идентификоване варијабле, 

социјалне феномене и друштвене процесе који заслужују интензивно проуча-

вање. Према томе, примена студије случаја отвара могућности за корелацију са 

осталим врстама истраживања. 

Студија случаја може бити извор хипотеза за будуће истраживање. Че-

сто се може користити и у пилот истраживањима како би се увиделе будуће 
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потешкоће у извођењу пројеката које се на време могу отклонити (Halmi 2005: 

201). Друга погодност студије случаја за пилот истраживања је што се до ре-

зултата долази у кратком временском року (Биличић 2005: 226). 

Као значајан домет студије случаја Халми наводи и то да оне могу има-

ти за циљ дубинско испитивање и анализирање разноврсних феномена, као и 

то да већина проучавања појединачних случајева увек може послужити као ти-

пичан случај за многе друге случајеве и да он може дати целовит увид у класу 

појава из чијег контекста је случај извучен. Ипак, и када се проучи типичан 

случај  треба се имати на уму и то да не можемо у потпуности бити сигурни у 

којој мери је тај случај типичан, па је зато ризично изводити генерализације. 

Једна од предности студије случај је и то што оне имају могућност да оповргну 

неку универзалну генерализацију, и на крају, оне су саме по себи вредне као 

јединствен случај (Халми 2005: 201–202). 

Предности овог метода су у домену открића, као и тежњи да се очува це-

лина случаја, његов јединствен карактер и развој  (Шевкушић 2008: 240). До-

бре стране методе случаја су што се њоме може захватити целина случаја, као 

и што даје примењива знања (Биличић 2005: 226). 

Нисбет и Ват истичу да резултате који се добијају студијом случаја лако 

разуме шира публика јер се износе свакодневним, непрофесионалним језиком. 

Јединствена обележја студије случаја могу бити кључ за разумевање ситуаци-

је. Студије случаја су снажне по својој реалности и дају увиде у друге, сличне 

ситуације и случајеве чиме помажу у њиховом тумачењу. Битна предност је 

што не захтевају читав истраживачки тим, већ их може спровести један истра-

живач, као и то што могу обухватити непредвиђене догађаје (Nisbet, Watt, пре-

ма: Cohen i sar. 2007: 184).  

Шевкушић (Шевкушић 2011: 125–133) наводи да се заблуде о студији 

случаја могу свести на неколико критика. Као најчешћа критика, а сматра се и 

најозбиљнијом, наводи се да се не могу вршити генерализације на основу поје-

диначног случаја, чиме се угрожава научност овог приступа. Затим се каже да 

је теоријско, уопштено знање, које је независно од контекста, много вредније 

од практичног знања, зависног од контекста. Приговара јој се и то да истражи-

вач њоме настоји да потврди своје претходне претпоставке, због чега се каже 

да је пристрасна. Као један од аргумената за критиковање студије случаја на-

воде се тешкоће у вези са излагањем резултата јер није могуће укратко изло-

жити специфичности случаја. 

Фајгељ (Фајгељ 2004: 249), као најозбиљнију критику наводи немогућ-

ност вршења генерализација. Ово ограничење произилази из тога што је узо-

рак објеката у студији случаја веома мали, најчешће је n = 1, а осим тога што 

су мали, узорци у студији случаја, по правилу, нису ни репрезентативни у од-

носу на неку популацију, већ су често изузетни.  
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Богдановић наводи да се према методи случаја развија отпор јер му не-

достаје „строгост статистичког метода“. Приписује му се употреба мање поу-

зданих истраживачких средстава, оних која се традиционално убрајају у квали-

тативни приступ: посматрање са учествовањем, писма, дневници, аутобиогра-

фије..., као и то да истраживање траје дуго, грађа постаје преобимна, а тексто-

ви у којима се приказују резултати предуги (према: Пејчић 1995: 596). 

Поред већ поменутих, наилази се на још приговора који су упућени сту-

дији случаја. Како наводе Гојков, Круљ и Кундачина, опис и образложење из-

бора случајева за проучавање може да заведе јер има интуитивну основу, за-

тим избор информација о случају које ће бити саопштене имају нејасну и неси-

гурну основу и објашњење, и на крају, налази студије случаја су јавни доку-

мент о особама и догађајима са последицама по описане особе. Такође, они на-

воде да студија случаја даје теже уопштиве налазе и да јој недостаје контрола 

услова (Гојков и сар. 2002: 267). Једно од ограничења може бити и недовољна 

припремљеност истраживача за примену овог приступа, у процесу посматрања 

и интервјуисању (Савићевић 2011: 160). 

На квалитет добијених резултата у примени студије случаја, у великој 

мери утиче и технички аспект истраживања, као што је начин употребе ин-

струмената истраживања, припремљеност истраживача, објективност истражи-

вача и слично. 

 Један од проблема студије случаја је објективност, јер се приликом 

спровођења студије случаја више инсистира на емпатији, разумевању, сауче-

ствовању и учествовању, што доприноси њеном излагању необјективности. 

Како би се објективност података из студије случаја побољшала потребно је 

користити различите методе прикупљања података (тестови, упитници...), као 

и коришћење више оцењивача који су обучени (Фајгељ 2004: 248). Отвара се 

питање у којој мери су добијени резултати субјективне природе, као и на који 

начин их је сврсисходно користити у пракси. 

Студија случаја је склона интерпретативној парадигми – „виђење ситуа-

ције очима судионика, бави се необичностима а не правилностима“ (Cohen i 

sar. 2007: 182).  

Епистемолошко питање је шта се заиста може спознати проучавањем 

појединачних случајева. Одговор на ово питање даје Халми (Halmi 2005: 200) 

који каже: „Основни поступак у студији случаја састоји се у сагледавању свих 

важнијих аспеката једне појаве или ситуације, узимајући за јединицу проуча-

вања: појединца, групу, организацију, локалну заједницу, целу културу или би-

ло који сустав који се сматра засебном целином или ентитетом“. Посебна вред-

ност студије случаја је у богатству детаља које нам нуди. 



Милинковић, З.: Домети и ограничења у примени студије случаја у педагошким... 

ЗБОРНИК РАДОВА  ГОД. 20  БР. 19  ДЕЦЕМБАР 2017  47–58 

 

56 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

Сазнајне могућности студије случаја су бројне и оне доприносе унапре-

ђивању знања у области педагогије као науке о васпитању. Посебно се нагла-

шавају интензивни и дубински карактер истраживања, а могућности њене при-

мене крећу се од проучавања појединаца, група, установа, до најширих глобал-

них заједница. Њена суштина је интензивно и продубљено проучавање случаја 

при чему се служи разноврсним изворима података. 

Примена студије случаја најчешће подразумева проучавање негативних 

случајева на пример, деца која показују неуспех у школи, али њоме се проуча-

вају и позитивни случајеви како би се утврдили услови у којима је такво стање 

могуће постићи. Предности студије случаја су пре свега у домену открића, ду-

бинском испитивању случајева и богатим дескрипцијама. Као најчешћа крити-

ка наводи се да се не могу вршити генерализације на основу појединачног слу-

чаја чиме се угрожава научност овог приступа.  

Да би се студија случаја у истраживањима у педагогији могла успешно 

примењивати, можемо слободно рећи да је примарни услов за то истраживач 

који у студији случаја има велику одговорност. Његова улогa посебно је нагла-

шена кроз фазе реализације студије случаја. Пут до научних истина није једно-

ставан и лак, тако да од истраживача захтева упорност, истрајност. Да би ис-

траживач студије случаја био успешан у свом раду, неопходно је да буде ши-

роко педагошки образован и мора темељно познавати област којој случај при-

пада. Истраживач мора бити добар комуникатор, што значи да треба да буде 

способан да изрази наклоност према испитаницима, да поставља адекватна пи-

тања и да буде пажљив слушалац. 
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ДОСЯГАЕМОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА 

КЕЙСОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Резюме 

Суть метода кейсов, в качестве вида педагогических исследований, состоит 

в рассмотрении всех важных аспектов явления или ситуации, принимая для 

единицы исследования личность, группу, организацию, местное сообщество, 

совокупную культуру, или любую группу, которая считается отдельным целым. 

Особого внимания следует уделять методу кейсов в процессе воспитания, 

поскольку он способствует всестороннему и углубленному изучению этого дела. 

Цель состоит в том, чтобы рассмотреть ключевые особенности метода кейсов, где 

особое внимание будет направлено на анализ досягаемости и ограничений такого 

рода исследований в педагогике. Соответственно, в настоящей работе 

рассматриваются терминологические дилеммы, связанные с названием метод 

кейсов, автор указывает на существенные характеристики метода кейсов, которые 

представляют и его положительные стороны, а также автор анализирует 

возможность применения метода кейсов в педагогических исследованиях. 

Ключевые слова: метод кейсов, исследование, качественные исследования. 

 


