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ИЗОКРЕНУТА УЧИОНИЦА –                                              

МОДЕЛ ХИБРИДНЕ НАСТАВЕ**
 

Апстракт: Последњих година се у области образовања посебна 

пажња посвећује актуелизацији унапређења квалитета наставног процеса и 

инсистира на спремности прилагођавања бројним изазовима савременог 

друштва, нарочито у ванредним околностима као што је појава пандемије 

изазване вирусом ковид-19. Један од алтернативних начина реализације 

наставе је модел изокренуте учионице чије се основне поставке налазе у 

теорији самоодређења. Суштина изокренуте учионице (енгл. Flipped Clas-

sroom) јесте у стварању подстицајног окружења за учење у складу са соп-

ственим способностима и интересовањима, изван класичних учионица. 

Дидактичко-методичке импликације примене овог модела наставе огледају 

се у могућности индивидуализације процеса учења (ученици бирају врсту 

понуђеног наставног материјала, одређују време, место и темпо учења), у 

развијању когнитивних способности ученика за самостално претраживање, 

критичко анализирање и коришћење различитих извора информација 

(штампаних и електронских) за додатна објашњења наставних садржаја. 

Добијена повратна информација утиче на повећање мотивације за учењем. 

Рад ученика је усаглашен са могућностима, интересовањима и предзна-

њима. Недостаци су: недовољна обученост наставника за креирање и рад на 

платформама за електронско учење што захтева додатну обуку из информа-

тичке писмености и за наставнике и за ученике, припрема материјала оду-

зима много времена, веће когнитивно оптерећење за ученике, прилагођа-

вање наставног програма овом моделу, ученици проводе много времена 

пред рачунаром.  

Кључне речи: хибридна настава, модел, изокренута учионица, изо-

кренуто учење, онлајн настава. 

 

                                                        

* bojovic@pfu.kg.ac.rs 
* stojkanovic77@mts.rs  
** Рад је настао у оквиру пројектних активности које подржава Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије, Уговор бр. 451-03-68/2022-14 од 17. 1. 2022. године. 

mailto:bojovic@pfu.kg.ac.rs
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Увод 

У области образовања почетком 21. века посебна пажња се посвећује 

актуелизацији унапређења квалитета наставног процеса и инсистира на кон-

цепту који ће бити спреман да одговори бројним изазовима савременог дру-

штва. Напредак у дигиталној информацијско-комуникацијској технологији 

није заобишао ни област васпитно-образовног рада, те се због својих могућно-

сти све више користе у образовању као подршка и вид обогаћивања реализа-

ције наставног процеса чак и у ванредним ситуацијама. Управо је епидемио-

лошка ситуација у којој се свет нашао на почетку 2020. године, изазвана виру-

сом ковид-19, довела до тога да је велики број држава, у веома кратком вре-

менском периоду, мораo врло брзо и ефикасно пронаћи алтернативне начине 

реализације наставе. Највише могућности је пружала управо настава подржана 

новим дигиталним технологијама, при чему је наставни процес иновиран  

увођењем рачунара у наставу. Не треба губити из вида крајње кориснике овако 

постављеног наставног процеса, а то су припадници нет-генерације. Ради се о 

генерацији младих људи који су одрасли уз дигиталне медије и за које рачунар 

није технологија нити наставно средство већ базична компонента живота чију 

суштину чине дигитална повезаност и умрежавање, којима због константне 

умрежености више одговара групни и тимски рад (Velički, Dumančić, Topo-

lovčan, 2017).  

Нет-генерација захтева нови приступ учењу којег карактерише већа 

аутономија ученика, што указује на потребу трансформације традиционалног 

модела репродукције знања у модел активне конструкције знања где су 

наставници и ученици партнери који заједнички граде базу знања у коме треба 

усвојити (Glušac, 2012). То је резултирало променама у моделима наставног 

рада који су делом иновирани, а делом је дошло до нових модела наставног 

рада (Слика 1). Имајући у виду одлике нет-генерације и иновирање наставног 

процеса, увођењем рачунара у наставу ствара се основа за креативни приступ 

наставника у креирању наставних материјала и мотивисања ученика за рад на 

постављеним наставним задацима. Наставници имају улогу не само посред-

ника у стицању знања, већ и промотера учења који подстичу ученике да 

активно конструишу више квалитете знања. Циљајући на способности вишег 

нивоа, међународне организације попут UNESCO-а и OECD-а, у последње 

време, посебно стављају нагласак на развој наставног плана и програма у сми-

слу јачања ,,основних компетенција” у образовању како ученика тако и 

наставника, а односе се на побољшање ученичког знања и развијање способно-

сти које ће ученицима омогућити да се успешно суоче са изазовима које 

доноси глобализација. Комуникација, колаборација, критичко размишљање, 

комплексно решавање проблема и креативност сматрају се основним компе-

тенцијама 21. века (Lai & Hwang, 2016). 
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Слика 1. Различити модели наставе 
 

Промене су неминовно довеле и до потребе увођења одређених измена у 

законској регулативи. Закон о основама система образовања и васпитања 

(Сл. гласник РС, бр. 88/2017) упућује на развој кључних компетенција за 

целоживотно учење (чл. 11), као и општих међупредметних компетенција уче-

ника (чл. 12) јер захтеви које пред нас стављају токови живота и рада у 21. 

веку указују на то да промене у образовању треба да буду усмерене ка развоју 

информатичке писмености, вештинама комуницирања, критичком мишљењу, 

социјалним вештинама, тимском раду, решавању проблема, примени ИКТ-а, 

целоживотном учењу итд.  

У складу са тим, Стратегија развоја образовања у Републици Србији до 

2020. године (Службени гласник РС, број 107/12), са једне стране, а свакако и 

европски стандарди, са друге стране, указивали су на то да ученик треба да 

буде у центру учења, док се фокус са поучавања пребацује на учење. Један од 

начина пребацивања фокуса са поучавања на учење јесте и увођење иноватив-

них елемената у свим фазама наставног процеса који се огледају у креирању и 

примени иновативних модела и система рада, стварању подстицајног окру-

жења погодног за међусобну комуникацију и учење у складу са сопственим 

способностима и интересовањима, изван зидова класичних учионица уз стално 

присутну дилему ефикасности и нужности примене хибридног модела и ком-

биновања са онлајн наставом (Пауковић и Крстинић, 2021).  
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Појмовно одређење различитих модела наставе 

Могућности организације различитих модела наставе у ванредним окол-

ностима су разноврсне, а најчешће се помињу (Breslauer, 2011): класична 

настава (face to face), настава подржана информацијско-комуникацијском тех-

нологијом, хибридна или мешовита наставу и онлајн настава (Слика 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Слика 2. Спектар наставних модела 

(Извор: An Introduction to Hybrid Teaching Learning Technologies) 

Класична настава као доминантан начин стицања знања и развоја спо-

собности ученика била је и пре појаве пандемије, у извесној мери, унапређи-

вана и комбинована са интернет технологијом, у првом реду због немогућно-

сти традиционалног начина похађања наставе одређених категорија ученика 

(због болести, физичке удаљености и слично).  

Хибридна настава (engl. Hybrid learning, blended learning) представља 

наставу базирану на комбиновању најбољих поступака класичних предавања 

лицем у лице и предавања која се реализују коришћењем различитих интернет 

платформи (Zmbok, 2012). Имплементирање хибридног модела наставе је било 

присутно већ током 20. века када је постало извесно да нова технологија и 

њена већа и бржа примена у образовању омогућавају коришћење најефика-

Лицем                             

у лице 

(Face to Face) 

Часови се 

одржавају 

традиционално, 

у учионици. 

Технологија                

је заступљена 

веома мало или 

није 

заступљена 

уопште. 

 

Учење 

засновано           

на мрежи 

Часови се 

одржавају у 

учионици, али 

је технологија 

заступљена             

са циљем 

дистрибуције 

материјала                 

за учење и 

олакшања 

процеса 

учења. 

Хибридно 

учење 

Интегрисана 

онлајн и 

настава лицем 

у лице.                   

У већој мери 

традиционалне 

активности                

су замењене 

учењем на 

мрежи. 

 

Онлајн               

учење 

Све активности 

у вези са 

учењем и 

интеракцијама 

се одвијају 

онлајн – могу 

али и не морају 

укључивати 

face to face 

интеракцију. 

мање онлајн више онлајн 
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снијих метода и техника наставног рада комбиновањем традиционалних 

поступака и могућности које пружа онлајн настава (Pauković i Bačić, 2018). 

Савремени приступ хибридној настави базиран је на флексибилном приступу 

организацији наставе који подразумева комбиновање непосредног рада у 

школи и онлајн наставе. Током реализације хибридне наставе наставници и 

ученици немају обавезу непосредног контакта током читавог трајања обра-

зовно-васпитног рада. Удео њиховог учешћа се планира у зависности од садр-

жаја предмета, узраста ученика, његових могућности и слично. Комбиновати 

бенефите традиционалне наставе и савременог дидактичко-методичког обли-

ковања наставних и ваннаставних активности је комплексан процес и захтева 

велико ангажовање свих учесника у образовном процесу, што је нарочито 

видљиво у процесу реализације онлајн наставе. Данас је хибридна настава  

препозната као развојни правац савремене наставе и учења која се за разлику 

од онлајн наставе, не одвија само у кризним ситуацијама. 

Настава подржана информацијско-комуникацијском технологијом је 

базирана на пружању подршке у васпитно-образовном раду наставника у кре-

ирању софтвера или извора за учење, унапређењу комуникације и сарадња са 

ученицима, али и између ученика, као и за праћење и вредновање урађених 

задатака ученика (UNESCO, 2011). 

Ако се наставни садржаји и материјали за учење испоручују ученицима 

путем електронских технологија, говоримо о онлајн настави. Онлајн настава је 

вид е-наставе, олакшане коришћењем информационе и комуникационе техно-

логије (Vujović i Ristić, 2015). Основне одреднице онлајн наставе темеље се на 

тимском раду, презентовању материјала синхроно и асинхроно, коришћењу 

различитих медија, континуираном процењивању и вредновању потреба уче-

ника, бржем приступу наставним материјалима, континуираној дистрибуцији 

информација и обезбеђеним техникама за вредновање резултата ученика као и 

процедурама за ажурирање материјала (Taylor, 2001). Организацијa онлајн 

наставе је плански уређена што захтева посебне технике дизајна, наставне тех-

нике, методе комуникације електронским путем или другим обликом техноло-

гије (Moore & Kearsley, 1996). Подразумева присуство планског и организова-

ног сервиса подршке у циљу подстицања дијалога и интеракције између уче-

ника и наставника и ученика међусобно (Bernard, Abrami, Yiping, Borokhovski, 

Wade, Wozney, Wallet, Fiset, Huang, 2004). 
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Појава и развој облика хибридне наставе 

Хибридна настава је заснована на комбинацији најпогоднијих наставних 

поступака из традиционалне и електронске наставе (Ristić, 2019). Захваљујући 

развоју веб-алата и мобилних апликација, хибридна настава је данас формално 

образовни процес, а мешовито наставно окружење у таквој настави је флекси-

билно и стимулативно те подржава различите стилове учења. Е-учење, као 

парадигма учења, заснива се на примени образовних мултимедијалних про-

грама, рачунара и наставних садржаја испоручених уз помоћ интернет техно-

логије. У том контексту, повезивањем традиционалног и е-учења хибридна 

настава може надмашити оба и повећати успешност и задовољство ученика 

(Ristić, 2019). Путем хибридне наставе настојимо повећати обим трајног знања 

ученика и степен ученичке интерактивности омогућавајући му учење на било 

којем месту и у било које време. Ако пођемо од карактеристика нет-генера-

ције, можемо рећи да је испорука наставних садржаја у оквиру хибридне 

наставе много прикладнија данашњим генерацијама с обзиром на развитак и 

коришћење технологије. У оквиру рада применом хибридне наставе издвајају 

се четири модела и то (Staker & Horn, 2012): 

1. Ротацијски модел са својим подмоделима (модел ротацијске ста-

нице, лабораторијски модел, модел изокренуте учионице и модел 

индивидуалне ротације) – у којем се ученици, с обзиром на садржај 

наставног предмета, ротирају између наставних модела од који је 

најмање један онлајн настава. 

2. Флексибилни модел – у којем је окосница учења онлајн настава иако 

се ученик повремено усмерава на офлајн активности. 

3. Модел хибридне наставе оријентисан на ученика подразумева при-

ступ у којем се ученици опредељују за један или више онлајн кур-

сева где раде са онлајн учитељем, док ће се остали курсеви реализо-

вати у учионици. 

4. Обогаћени виртуелни модел се односи на рад школе у целини, при 

чему се испорука наставних садржаја реализује у школској згради, 

али и удаљеним приступом (онлајн настава).  

Задржаћемо се на ротацијском моделу хибридне наставе и то на 

њеном подмоделу, а то је изокренута учионица (енг. Flipped Classroom) чији 

је основни смисао двојак и огледа се како у новом приступу рада на зада-

цима који се раде самостално, код куће, тако и у раду на задацима на часу у 

учионици.  
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Изокренута учионица као модел                                                   

хибридне наставе 

Изокренута учионица као модел хибридне наставе базирана је на 

самосталном раду ученика у кућним условима, уз коришћење раније доста-

вљених материјала. Подразумева квалитетно дидактичко-методичко облико-

вање наставних садржаја и креативно осмишљених разноврсних активности 

које наставник поставља на е-платформу са циљем мотивисања ученика за 

извршење постављених задатака код куће, односно припреме за рад у учио-

ници. Током примене изокренуте учионице потребно је континуирано пратити 

активности ученика, благовремено дати повратне информације о раду и зада-

цима за рад код куће, предлагати активности за даљи напредак те оцењивати 

оствареност потребних исхода учења. 

 Метода mastery learning (ученици обрађују наставни садржај пре преда-

вања) се примењује од 1920. године док израз Flipped Classroom (изокренута 

учионица) први пут користи Бејкер (Baker) 2000. године. Примену изокренуте 

учионице у пракси  предложили су 2007. године Бергман и Самс (Bergmann & 

Sams), професори хемије у Колораду који су снимали предавања и објављивали 

видео записе на мрежи, како би ученици лакше пратили и прегледали наставне 

садржаје и припремали се за наставу. Резултат таквог рада јесте „окретање” 

наставе ка одређеним наставним јединицама и комбиновање интерактивних 

предавања, радионица и активности у разреду. Применом изокренуте учионице 

целокупан рад има интенцију ослобађања времена за активно учење и помагање 

ученицима у тренутку када уче. Таквом стратегијом добили су значајне резул-

тате који су их инспирисали да и даље подучавају путем објављивања видео 

записа на мрежи пре наставе (Bergmann & Sams, 2012).  

Савремени приступ примене изокренуте учионице данас подразумева 

педагошки модел који спаја два утврђена елемента образовања, а то су преда-

вање и активно учење (Tetreault, 2013). Ради се о моделу који омогућава уче-

нику приступ различитим дигиталним наставним садржајима са циљем да на 

часу остане више времена за практичне активности као што су дискусије, 

решавање специфичних проблема и слично. Фокус се помера са процеса поу-

чавања на активно учешће и учење ученика, стварају се услови за бољу интер-

акцију међу ученицима, као и међу ученицима и наставницима, развијају се 

функционалне дигиталне компетенције ученика за наставне потребе (Vujović i 

Ristić, 2015). Организациона комплексност изокренуте учионице јесте у томе 

да омогућава ученицима приступ наставном материјалу пре наставе, док се 

време током наставе користи за решавање сложенијих проблема и одговарање 

на питања ученика (Stone, 2012). То резултира низом промена које чине спе-

цификум рада у изокренутој учионици: промена у коришћењу времена за 

наставу и коришћењу ваннаставног времена; обављање активности које спа-
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дају у домаћи рад у просторијама учионице; активности које се традиционално 

сматрају активностима везаним за учионицу обављају се ван учионице; нагла-

сак на активностима у учионици које подстичу активно, сарадничко учење и 

решавање проблема; активности које се обављају пре наставе; активности које 

се обављају после наставе; употреба информационе технологије (Abaysekera & 

Dawson, 2015). Изокренута учионица се уклапа у категорију сарадничког 

учења као облика наставе лицем у лице, у којем ученик, бар делимично, учи 

помоћу садржаја испорученог путем интернета где контролише време, место 

и/или ритам учења (Staker & Horn, 2012). 

Теоријски оквир за разумевање изокренуте учионице представља Тео-

рија самоодређења (енг. Self-Determination Theory – SDT) која у први план ста-

вља ниво мотивације ученика као резултат окружења у којем учи, што зна-

чајно може подстаћи или спречити задовољавање основних когнитивних 

потреба ученика (Deci & Ryan, 2008). Према овој теорији, постоје 3 основне 

когнитивне потребе: 1) потреба за компетенцијом (ученици имају потребу да 

се осећају компетентним у смислу овладавања знањем, вештинама и понаша-

њима која су потребна да би били успешни у датом друштвеном контексту); 2) 

потреба за аутономијом (односи се на самосталност и контролу властитих 

активности) и 3) потреба за повезаношћу (осећај повезаности проистиче из 

припадања друштвеној групи у датом контексту) (Pintrich, 2003; Ryan & Deci, 

2000a). Оснаживање наведених когнитивних потреба – компетенције, аутоно-

мије и повезаности – у контексту организација наставе у изокренутој учионици 

значајно унапређује унутрашњу и спољашњу мотивацију ученика. Унутрашња 

мотивација се односи на активности појединца које покрећу унутрашње задо-

вољство, док се екстерна или спољашња мотивација односи на активности у 

које се појединци укључују јер воде ка коначном исходу као што је оцена. 

Применом изокренуте учионице креирамо окружење за учење које јача задо-

вољство код ученика, потребу за компетенцијама, аутономијом, повезаношћу, 

односно подстичемо унутрашњу мотивацију (Deci & Ryan, 2008; Ryan & Deci, 

2000a, 2000b). У таквом окружењу ученици су у центру процеса учења, уз 

могућност управљања, креирања и дељења знања кроз активну партиципацију. 

Ученици се осећају компетентнијим када су активни учесници у креирању и 

дељењу знања него када су пасивни корисници знања које води предавач, као 

што је случај у традиционалној настави (Abaysekera & Dawson, 2015). Обједи-

њујући запажања различитих научника, Хванг, Лаи и Ванг (Hwang, Lai, Wang, 

2015) истичу следеће карактеристике изокренуте учионице: 

1) наставни садржаји се приближавају ученицима кроз видео матери-

јале, а путем дискусије, пројеката и решавања проблема активирају 

се аналитичке способности и способности просуђивања ученика; 

2) време коришћено за решавање домаћих задатака премешта се у време 

наставе док су различити начини самоучења обављени пре часа; 
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3) време изван наставе предвиђено је за стицање знања на нивоима пам-

ћења и разумевања, а на часу, путем интеракције са наставником и 

вршњацима у процесу решавања проблема на часу, ученици стичу 

знања на нивоима анализе, евалуације и примене. 

4) путем мултимедијалних платформи могуће је управљати наставним 

материјалима и остваривати интеракцију са ученицима пре и после 

наставе. Тиме ИКТ знатно доприноси имплементацији изокренуте 

учионице. Постоје бесплатни веб-алати као управљачке платформе 

које олакшавају комуникацију ученика и наставника, на пример 

Едмондо (Edmondo) или Гугл учионица (GoogleClassroom).  

У стручној литератури се неретко поистовећују термини изокренуте 

учионице и изокренутог учења, при чему се појам изокренутог учења дефи-

нише кроз појам изокренуте учионице. Није неуобичајено да се ови  термини 

користе равноправно. Примена изокренуте учионице може донети ефекте 

изокренутог учења, али то није загарантовано. Изокренуто учење је фокуси-

рано на коришћење ефикасних метода учења како би се ученици укључили у 

практичан рад и интеракцију са другим ученицима и наставником у учио-

ници (Abaysekera & Dawson, 2015). Наставници подстичу ученике да уче 

изван часа, нудећи видео-клипове као допунске материјале и обучавајући 

ученике да решавају проблеме. Изокренуто учење је виши ниво и строжа 

дефиниција изокренуте учионице. Акценат је на организацији и доброј при-

мени изокренуте учионице у циљу постизања стварног ефекта изокренутог 

учења (Abaysekera & Dawson, 2015; Baker, 2000; Lage, Platt, Тreglia, 2000; 

Strayer, 2007). 

Организација рада у изокренутој учионици                                            

као моделу хибридне наставе 

Изокренута учионица као модел хибридне наставе подразумева разли-

чите дидактичко-методичке поступке прилагођене специфичностима сваког 

ученика како би се утицало на његово учење. Специфичност модела изокре-

нуте учионице јесте подстицање самосталног рада (самоучења) ученика пре 

наставе уз коришћење видео-снимака, интернета, презентовања одговарајућих 

наставних садржаја уз одговарајуће смернице (Hwang, Lai, Wang, 2015). 

Самоучење, као карактеристика изокренуте учионице ствара услове за подуча-

вање у сваком тренутку како би се усмерила настава ка областима које су 

потребне ученицима, често на основу питања која ученици постављају путем 

интернета пре самог часа (Berrett, 2012). Стон (Stone, 2012) наглашава да 

наставници морају уложити додатне напоре како би испунили очекиване 

исходе изокренуте учионице, истичући да се идеје коришћења наставне техно-
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логије пребацују са примене у школи на примену током самосталног рада код 

куће, при чему вежбања и домаћи задаци рађени код куће постају основ за 

интеракцију међу вршњацима, ученицима и наставницима у школи.  

Организација рада у изокренутој учионици подразумева неколико фаза у 

оквиру којих наставник треба да одабере наставну тему, дефинише циљеве и 

исходе, а потом креира лекције, видео-материјале или друге мултимедијалне, 

електронске и интерактивне садржаје. Наравно, подразумева се да наставник мора 

бити информатички писмен и добро владати веб-алатима потребним за снимање 

звука, слике или екрана да би ,,изокренуо учионицу”. Фазе модела изокренуте 

учионице у контексту онлајн наставе су следеће (Bergmann & Sams, 2012):  

‒ Припрема неопходног наставног материјала у облику образовних 

видео-лекција (предавања која наставник сам снима) или готовог 

мултимедијалног материјала који је доступан на интернету у виду 

садржаја у краткој форми. Материјал за читање, слушање и гледање 

може се интегрисати са онлајн комуникацијом како би се повећала 

интерактивност учења. 

‒ Домаћи задатак за ученика подразумева самостално проучавање 

одабраних образовних материјала о предвиђеној наставној јединици 

који су објављени на веб-страници или дистрибуирани ученицима за 

офлајн учење. Неопходно је осмислити листу истраживачких зада-

така оптималне тежине које ће ученици решавати при раду са мулти-

медијалним садржајима. Ученици записују важне чињенице,  форму-

лишу питања на која нису нашли одговоре у материјалу или су у 

дилеми у вези са тачним одговором – назначе шта им није било јасно 

и шта нису разумели и у складу са тим бележе шта им представља 

тешкоћу при учењу.  

‒ Сусрет ученика и наставника доласком на час; организовање ученика 

у тимове, групе или парове у оквиру којих ће се реализовати наставне 

активности које је дидактичко-методички обликовао наставник, осла-

њајући се на градиво које су претходно проучавали, чиме се развијају 

сарадња и флексибилност.  

Почетак часа у школи може се реализовати применом кратког квиза 

знања који ће омогућити наставнику повратну информацију и увид у то колико 

су знања ученици усвојили, да ли је квалитет тог знања довољан за продук-

тивну дискусију на часу или је неопходно неке садржаје додатно објаснити 

(систем респондера, Кahoot, Quizizz и др.). Ивановић (2018) наводи гејмифи-

кацију или учење кроз игру као нови тренд који мотивише ученике на процену 

постигнутог знања. Имајући тренутну повратну информацију о тачности уче-

ничких одговора и њиховим индивидуалним постигнућима, наставник, даљим 

радом на часу, усмерава ученика ка бољем разумевању наставног садржаја, 

при чему се један проблем из наставног садржаја сагледава са различитих 
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аспеката што омогућује развој дивергентног мишљења као једне од компетен-

ција за 21. век. Наставник има улогу модератора и инструктора који кроз креа-

тивну дискусију и хеуристички разговор са ученицима значајно подиже функ-

ционалност стеченог знања. 

Предности и недостаци примене изокренуте учионице                            

као модела хибридне наставе 

Предност модела изокренуте учионице огледа се у могућности индиви-

дуализације процеса учења, јер ученици бирају врсту понуђеног наставног 

материјала, време, место, темпо учења итд. Ученици развијају способност 

самосталног претраживања, критичке анализе и коришћења различитих извора 

информација, траже додатна објашњења која ће им омогућити боље разуме-

вање наставних садржаја. Том приликом могу користити не само садржаје које 

је наставник припремио него и додатну литературу – штампане и електронске 

материјале, у складу са сопственим могућностима, интересовањима и пред-

знањима. Аксаир и Аксаир (Akçayır & Akçayır, 2018) дошли су до податка да је 

педагошки допринос изокренуте учионице управо флексибилност у погледу 

усвајања наставних садржаја. Изокренути модел наставе омогућава ученицима 

да уче својим темпом (Bergmann & Sams, 2012). 

Коришћење модела изокренуте учионице може на више начина побољ-

шати сам процес учења и атмосферу у разреду уопште будући да има одређене 

бенефите како за ученике тако и за наставнике (Abaysekera & Dawson, 2015). 

Бенефити су следећи: 

 Ученицима се даје могућност да уче без временских или просторних 

ограничења уз приступ лекцијама и предавањима ван учионице, са било ког 

места и у било које време, чиме се оспособљавају да прикупљају информације 

пре наставе, те се од њих очекује да буду активни учесници одговорни за соп-

ствено учење. 

 Ученици могу постављени материјал погледати више пута, зауста-

вити, премотати и учити својим темпом и када хоће, што је нарочито погодно 

код примене у инклузивном образовању деце са сметњама и препрекама у 

учењу. Ученици са посебним потребама могу гледати и преслушавати видео-

садржаје онолико пута колико им је потребно да би научили градиво. Изме-

штање трансмисивне наставе ван учионице и пажљиво дефинисање припрем-

ног рада пре часа чини изокренуту учионицу бољом за онлајн и активности 

лицем у лице ако се узима у обзир стварни ниво знања сваког појединца у раз-

реду (Abaysekera & Dawson, 2015). 

 Наставни видео-материјал омогућава ученицима да прегледају и 

погледају садржаје пре наставе и тако стекну одређена знања, а онима који 
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пропусте часове допушта да их надокнаде. Мултимедијални дигитални 

наставни материјали се лако чувају, управљају, ревидирају и преносе.  

 Довољно претходног знања ученицима омогућује да имају више вре-

мена за активности и питања вишег нивоа. Активнији су у разреду и развија се 

њихова способност размишљања и решавања проблема. 

 Наставници могу да прегледају и размисле о целокупном наставном 

програму и побољшају наставне садржаје и дизајн активности. 

 Кроз овакве активности на часу наставници могу боље разумети 

начин учења својих ученика, тако да у изокренутој учионици могу лакше да 

прилагоде активности и смернице које би одговарале нивоима знања ученика 

(Abaysekera & Dawson, 2015). 

 Активности у настави могу повећати интеракцију наставника и уче-

ника, као и вршњачку интеракцију што помаже ученицима да разјасне недоу-

мице или представе своје идеје. Побољшава се мотивација ученика за учење и 

захваљујући позитивном притиску вршњака, ефекти учења се повећавају 

(Bergmann & Sams 2012). 

Како би се подстакла социјална интеракција, а поменути наставни модел 

био још продуктивнији, ученици о својим идејама, искуствима, дилемама или 

тешкоћама при разумевању градива могу писати на форумима, блоговима, 

онлајн видео-таблама и таблама за дискусију, као и на групама за дискусију и 

рецензију писаних задатака итд. На тај начин, тражећи помоћ од наставника 

или вршњака, ученици брже напредују, имају увид у своја постигнућа и доби-

јају повратну информацију о свом раду, што може утицати на развој мотива-

ције за учењем. С друге стране, путем отворених онлајн дискусија подстиче се 

разумевање различитих стилова учења, а наставник има увид у то шта је уче-

ницима представљало задовољство, а шта проблем при раду и учењу, те у 

складу са тим може планирати активности за следећи час. 

Поред наведених предности изокренута учионица има и своје недо-

статке који се најчешће јављају при самој реализацији наставног модела: 

 Недовољна обученост наставника за креирање и рад на платформама 

за електронско учење захтева додатну обуку из информатичке писмености и за 

наставнике и за ученике. 

 Организација овог модела наставе захтева веће трошкове јер се оче-

кује да и ученик и наставник поседују рачунар, дигиталну оловку, микрофон и 

веб-камеру. Наставне материјале не мора увек снимати наставник јер се на 

интернету могу наћи готови, али ако нису на матерњем језику треба их преве-

сти и текст превода укуцати или снимити звучни запис па поставити ,,преко” 

видео-записа. 
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 Неретко се дешава затрпавање ученика наставним материјалима, при 

чему већи део нужно не доприноси образовној ефикасности рада на поставље-

ним задацима. То захтева прилагођавање наставног плана и програма онлајн 

настави (Torres Martín et al., 2021). 

 Изокренута учионица захтева врло пажљиву и детаљну припрему 

наставника након завршене наставе у школи. Потребно је одабрати и креирати 

платформу за електронско учење, што захтева додатну обуку из информатичке 

писмености за наставнике, али и за ученике (Ristić, 2019). Припрема матери-

јала одузима много времена. 

 Наставник нема увид у то како се ученик припремао за час у кућним 

условима. Ако ученик не организује време за учење код куће, неће бити акти-

ван на часу, а то може умањити предности изокренуте учионице (Akçayır & 

Akçayır, 2018). 

 Фауч (Fautch, 2015) је скренуо пажњу на потребу ученика да поста-

вљају питања, односно траже повратну информацију док уче код куће. 

 Кашњење звука и технички проблеми могу нарушити квалитет 

комуникације између наставника и ученика. 

 Ученици којима је неопходна помоћ током ваншколских активности 

морају водити белешке, записивати питања и чекати час како би добили 

потребне одговоре и објашњења. Овај проблем се може решити ако би настав-

ник користио текстуалне поруке или, на пример таблу за дискусију и на тај 

начин понудио ученицима тренутне повратне информације за време ван школе 

(Akçayır & Akçayır, 2018). 

 Овакав модел учења, у односу на традиционални, тражи веће когни-

тивно оптерећење за ученике, захтева много више времена и ангажовања како 

код куће тако и у школи и, наравно, потребно је да ученици имају стални при-

ступ интернету и рачунару, а то понекад није могуће. 

 Да би се припремили за рад на часу, ученици би морали провести 

више времена испред екрана, што није пожељно. Ученици млађег узраста могу 

имати ограничено време за коришћење технологије за учење код куће (за ван-

наставне активности) зато што родитељи не желе да они користе мобилне 

телефоне превише често (Wang, 2016). Може бити проблема и при приступу 

онлајн садржајима ако млађи ученици нису довољно обучени за коришћење 

технологије. 
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Закључак 

Хибридни модел наставе, самим тим и изокренута учионица је модел 

примењив у данашњици који захтева од наставника знатно интензивнију при-

прему, али даје позитивне резултате. У реализацији хибридне наставе, односно 

њој припадајућих модела, полазимо од чињенице да обухвата генерације уче-

ника које називамо нет-генерацијом. Ради се о генерацији младих људи који не 

могу замислити да се некада живело и радило без коришћења интернета. 

Њихов начин коришћења информационе технологије у усвајању знања и раз-

вијању способности је нешто другачији и захтева стално иновирање васпитно-

образовног рада у смислу сагледавања навика, образаца понашања и кори-

шћења дигиталне технологије. Ученика треба научити не само да самостално 

прикупља и проналази информације већ и да управља њима, анализира их и 

претвара у знање које ће користити. За коришћење изокренуте учионице у 

онлајн окружењу треба и времена и труда. Наставници морају да прегледају 

наставне садржаје и анализирају суштину и циљеве наставе како би образовну 

технологију и наставне стратегије користили на одговарајући начин док су 

ученици укључени у смислене активности учења одговорни за своје учење и 

имају могућност достизања виших когнитивних нивоа знања (Lai & Hwang, 

2016; Roehl, Reddy, Shannon, 2013). 

Један од циљева реализације наставног рада применом изокренуте учио-

нице је промовисање самосталног учења, а то значи да сваки ученик мора 

добро организовати своје целокупне активности током рада код куће, одвојити 

време за припрему и самосталан рад на материјалу за учење, уочити евенту-

алне дилеме и припремити се за рад на часу како би могао у потпуности иско-

ристити помоћ наставника која му је на располагању. Осим формалних про-

мена у наставним програмима неопходно је дидактичко осавремењавање и 

иновирање у методичком приступу у настави. Фронтални рад и традиционални 

приступ у садашњој друштвеној и цивилизацијској ситуацији не може одгово-

рити на убрзане и мултимедијалне захтеве ученичке перцепције. Полазећи од 

предности и недостатака модела изокренуте учионице, а у циљу побољшавања 

квалитета знања и развоја способности, намеће се потреба комбиновања са 

другим наставним моделима и дидактичко-методичким системима како би 

резултати били видљивији у широј академској и стручној заједници. 

Традиционалне методе реализације наставе нису компатибилне са новим 

генерацијама рођеним у дигиталној ери што тражи прилагођавање наставних 

средстава и подизање нивоа интеракције са генерацијама које долазе.  
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FLIPPED CLASSROOM – A MODEL OF HYBRID TEACHING 

Summary 

In the field of education, special attention has been paid recently to improving the 

quality of the teaching process as well as readiness to adapt to many challenges of 

modern society, especially in extraordinary circumstances such as the COVID-19 

pandemic. One of the alternative ways of teaching is the model of the Flipped 

Classroom, whose basic settings come from the Theory of Self-Determination. The 

essence of the Flipped classroom is in creating a stimulating learning environment in 

accordance with oneʼs own abilities and interests, outside the classic classrooms. The 

didactic-methodical implications of the application of this teaching model are reflected 

in the possibility of individualizing the learning process (students choose the type of 

teaching material offered, determine the time, place and pace of learning), in developing 

studentsʼ cognitive abilities for independent research, critical analysis and use of 

different sources (printed and electronic) for additional explanations of curriculum 

content. The received feedback increases the motivation to learn. The work of students is 

harmonized with their possibilities, interests and prior knowledge. Disadvantages of this 

model are: insufficient training of teachers to create and work on e-learning platforms, 

which requires additional training in computer literacy for both teachers and students, 

preparation of materials takes a lot of time, greater cognitive load for students, adapting 

the curriculum to this model, and students spending a lot time in front of a computer. 

Keywords: hybrid teaching, model, flipped classroom, flipped learning, online 

teaching. 
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КОМПОНЕНТЕ САМОВРЕДНОВАЊА                        

УЧЕНИКА МЛАЂЕГ ОСНОВНОШКОЛСКОГ 

УЗРАСТА 

Aпстракт: Сaмoврeднoвaњe учeникa je фeнoмeн кojи свe вишe 

зaoкупљa мисли и интeрeсoвaњa како вaспитнo-oбрaзoвних рaдникa тако и 

друштвa у цeлини. То је из разлога што је васпитно-образовни процес изгу-

био своју карактеристику вредновања и оцењивања у познатим дидактич-

ким релацијама у којима су наставници једини евалуатори, а ученици 

искључиви објекти у реализацији тога процеса. Oслањајући се на скромне 

резултате претходних проучавања и истраживања самовредновања ученика, 

припремљено је и спроведено емпиријско истраживање с циљем утврђи-

вања корелације компоненти самовредновања ученика млађег основно-

школског узраста. Истраживањем је обухваћено 208 ученика млађег основ-

ношколског узраста, а приликом интерпретације добијених резултата при-

мењена је метода теоријске анализе и синтезе, сервеј истраживачки метод и 

аналитичко-дескриптивна метода. На основу добијених резултата устано-

вљено је да су ученици заступљеност појединачних компоненти самовред-

новања проценили као поприлично једнако заступљене (M = 3,90), а утвр-

ђена је и углавном статистички значајна корелација између процењиваних 

компоненти самовредновања ученика млађег основношколског узраста. 

Рeзултaти истрaживaњa имплицирajу пoтрeбу увoђeњa сaмoврeднoвaњa 

учeникa у нaстaвну прaксу с циљeм унaпрeђивaњa успeхa учeникa, aли и 

дeмoкрaтизaциje oднoсa у нaстaви штo oтвaрa рaзнa питaњa зa дaљa нaучнa 

истрaживaњa. 

Кључне речи: самовредновање, вредновање, ученик млађег основно-

школског узраста, емпиријско истраживање, скала процене. 

Увод 

За разлику од традиционалне школе која је потенцирала контролу, 

ригидност, дисциплиновање оценом, савремена школа и настава захтева 

крупне промене. Контролу од стране других треба заменити самоконтролом, а 
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ученицима омогућити да прате своја постигнућа, те да их критички вреднују. 

Ускраћивање могућности вредновања властитог рада ствара непријатну 

атмосферу у учионици и развија осећање отуђености и смањене одговорности. 

Један велики недостатак који носи наставниково процењивање ученичког рада 

јесте губљење поверења у наставника ако такво оцењивање није засновано и 

на самовредновању ученика. Тако се као мотивациони аспект наставе јавила 

потреба за увођењем система самовредновања за разлику од претходног који је 

подразумевао вредновање и оцењивање искључиво од стране наставника. 

Појам самовредновања ученика може се разматрати у ширем и ужем 

смислу. У ширем смислу овај појам подразумева „поступак којим учесници 

васпитно-образовног процеса сами себе вреднују и сви учесници вреднују 

једни друге унутар разних активности” (Маричић, 2017: 15). У том контексту 

самовредновање има „развојну функцију јер трага за одговорима на питања: 

какви смо сада, како то знамо и шта можемо учинити да будемо још бољи и 

квалитетнији” (Маричић, 2017: 15). Оно што је најзначајније из дате дефини-

ције, конкретно за тему овог рада, јесте то да самовредновање пружа ученику 

шири увид у властити рад, те развија критички однос према истом. 

За разлику од наведеног, у ужем смислу појам самовредновања односи 

се на ученикову процену квалитета властитог рада на темељу одређених кри-

терија, која за сврху има учење и боље постизање резултата у будућности 

(Rolheiser & Ros, 2001: 43). Међутим, неопходно је да ученик буде оспособљен 

да критички вреднује свој рад чији је циљ унапређење и увођење позитивних 

промена које воде квалитету (Стаматовић, 2016). Управо оно што је важно и 

битно јесте могућност ученика да реално и објективно сазна резултате власти-

тог рада, те да се мотивише на веће и боље учење у будућности. 

Преглед релевантних истраживања 

Самовредновање пружа ученицима „шири и критичнији увид у властити 

рад, укључујући и освешћивање својих потенцијала као и предности и 

недостатака властитог учења” (Bursać, Dadić, Kisovar-Ivanda, 2016: 76). Други 

аутори наводе да ове активности доводе и до стварања ситуације међусобног 

уважавања, ослобађања од страха у току оцењивања, мањег бежања са часова 

и сличнo (Kačapor, Vilotijević, Kundačina, 2005: 63). Такође, самовредновање 

утиче и на развој компоненти личности као што су: интересовање, критичност 

и самосвест (Luteršek i Backović, 2014: 113). Уколико ученик научи да вреднује 

властите способности на један реалан и објективан начин, биће оспособљен да 

кроз живот идентификује своје могућности, а своје жеље ће ускладити са тим 

могућностима. 

Говорећи о значају самовредновања ученика у васпитно-образовном 

процесу намеће се потреба и за експлицирањем предности његове примене. 
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Качапор, Вилотијевић и Кундачина у књизи Умијеће оцјењивања указују на 

предности које је изнедрило њихово експериментално праћење самовредно-

вања ученика у васпитно-образовном процесу. Те предности се огледају у:  

 побољшаној економичности и рационализацији наставе будући да 

применом самовредновања ученика нестаје потреба за организова-

њем посебних часова за детаљно вредновање и оцењивање ученика,  

 повећању личних резултата јер је ученику указано поверење да вред-

нује сопствена постигнућа,  

 развијању самокритичности код ученика чиме се повећава лична 

одговорност и самоодговорност,  

 његовању активне солидарности и сарадње између ученика и наставника,  

 припремању ученика за живот у коме преовладавају правила 

демократског односа према себи и другима,  

 позитивном утицају на интерперсоналне односе како у ученичком 

колективу тако и у друштвеној заједници уопште,  

 примењивости ових процеса у свим сферама људског рада и живота,  

 лаком уочавању и отклањању грешака, 

 максималној објективности датих оцена  и  

 пружању потпуног увида у сопствени рад и резултате, односно 

постигнућа у васпитно-образовном процесу (Kačapor, Vilotijević, Kun-

dačina, 2005: 64–65). Исто тако, резултати раније спроведеног истра-

живања (Bursać, Dadić, Kisovar-Ivanda, 2016) су потврдили да конти-

нуирано формативно самовредновање ученика, током школског 

учења, позитивно утиче на ниво ученичких постигнућа, као и на 

њихову заинтересованост за наставне садржаје конкретног наставног 

предмета. Једно од најранијих истраживање је потврдило да је само-

вредновање ученика пожељно и потребно подстицати у настави, те да 

оно пружа помоћ у учењу (Đurinić, Hraste, Kolak, 2022). 

Упркос значају и бројним предностима, научно је доказано да самовред-

новање није довољно заступљено у нашим школама, да наставницима још увек 

нису у потпуности јасни улога и важност самовредновања, односно да оно 

представља само додатно оптерећење за наставнике и да неће имати значајни-

јег утицаја на квалитет рада наставника (Маричић, 2017: 12–24). Разлог за 

добијене резултате може се тражити у недовољној оспособљености наставника 

за реализацију процеса самовредновања ученика, као и да им је приликом реа-

лизације тога процеса потребна подршка и стручна помоћ (Василијевић, Бојо-

вић, Стаматовић, 2012; Стаматовић, 2016).  
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С тим у вези, овај рад је резервисан за буђење ентузијазма код 

наставника за додатним усавршавањем у овој области, како би ослушкивали 

потребе ученика и стварали простор да они учествују у вредновању резултата 

властитог рада. 

Нужно је закључити да самовредновање треба и мора бити један од 

облика констатовања развоја и напредовања ученика у васпитно-образовном 

процесу. Међутим, треба пазити како се у примени ових, у основи позитивних 

настојања, не би начинила грешка и не би отишло у другу крајност, потпуним 

укидањем традиционалног нумеричког система оцењивања. 

Методолошки приступ 

Предмет овог истраживања је испитивање корелације компоненти само-

вредновања ученика млађег основношколског узраста. Значај оваквог истра-

живања огледа се у томе да проширивање сазнања о самовредновању ученика 

доприноси његовом лакшем прихватању и увођењу у васпитно-образовни 

процес, а самим тим и унапређивању и демократизацији односа између уче-

ника и наставника.  

Истраживање је конципирано као емпиријско-неекспериментално 

истраживање с циљем да се утврди степен и смер корелације компоненти 

самовредновања ученика млађег основношколског узраста. На основу тако 

диференцираног и конкретизованог циља емпиријског истраживања постављен је 

и задатак да се испита да ли постоји статистички значајна корелација између 

компоненти самовредновања ученика млађег основношколског узраста.  

Имајући у виду специфичност овог истраживања дефинисана варијабла 

истраживања односила се на ученичко самовредновање, а исту је чинило шест 

издвојених варијабли, и то: Заинтересованост, Оспособљеност за само-

стално учење, Инклузивност у настави и школи, Успех у настави, Слика о 

себи и Знање ученика. Након провере инструмента Скала процене – Само-

вредновање ученика (СП-СУ) дошло је до промене у називима фактора, а 

самим тим и у називима независних варијабли.  

У складу са карактером истраживања, приликом заснивања методоло-

гије истраживања, интерпретације резултата истраживања и извођења закљу-

чака реализованог истраживања примењена је метода теоријске анализе и 

синтезе, сервеј истраживачки метод и аналитичко-дескриптивна метода, а од 

истраживачких техника кориштено је скалирање. 

Примењена је Скала процене – Самовредновање ученика (СП – СУ). 

Скала се састојала од шест субскала (компоненти самовредновања), и то: суб-

скала Заинтересованост са седам ајтема, субскала Оспособљеност за само-

стално учење са осам, субскала Инклузивност у настави и школи седам, 
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Успех у настави седам, Слика о себи девет и субскала Знање са осам ајтема. У 

оквиру субскале Инклузивност у настави и школи доминирају ајтеми преу-

зети из Упитника за ученике-ученице Показатељи инклузивности који је 

објављен у књизи Инклузивна настава Миле Илића (2012). Наведени ајтеми 

нису преузети у потпуности, већ су исти ревидирани и прилагођени 

ученицима петог разреда. Такође, креирани су и одређени нови ајтеми који 

су сматрани пригодним, те које претходни упитник није садржавао. Том 

приликом вођено је рачуна о подједнакој заступљености ајтема који ће 

испитати присутност свих критерија инклузивности (Ilić, 2012: 161–162). 

Субскала Слика о себи конструисана је на основу Профила самоперцепције 

за дјецу – Какав сам? (Self-perception Profile for Children – What I am like) 

који је адаптирала и користила Љиљана Јерковић у истраживању које је 

спровела у оквиру израде докторске дисертације под називом Дидактичке 

основе и образовно-васпитни ефекти индивидуално планиране наставе, док 

је аутор изворног инструмента Сјузан Хартер (Susan Harter), професор 

Универзитета у Денверу (Јерковић, 2018). Из инструмента који је 

адаптирала Љиљана Јерковић задржано је девет тврдњи којима су 

обухваћена четири елемента слике о себи: физичко ја, интелектуално ја, 

социјално ја и емоционално ја. Тврдње нису дословно преузете, већ су 

преформулисане и усклађене са потребама истраживања. Индикатори у 

оквиру осталих субскала формулисани су на основу проучаване литературе 

за потребе израде овог рада, као и на основу претходно стечених знања 

аутора истог. 

Сваки ајтем процењиван је на скали Ликертовог типа бројевима од један 

до пет у зависности од тога у којој мери се поједини индикатори односе на 

испитаника, и то: 1 − уопште се не односи на мене, 2 − углавном се не односи 

на мене, 3 − нити се односи нити се не односи на мене, 4 − углавном се 

односи на мене и 5 − у потпуности се односи на мене.  

Будући да се инструмент, у наведеној форми и облику, раније није кори-

стио у истраживањима и да се први пут примењује, урађена је провера 

инструмента путем факторске анализе. Редукцијом почетног скупа ставки с 

циљем психометријске провере инструмента, финални скуп ајтема сведен је 

на 28 ставки. Задржане су само оне ставке које остварују више оптерећење на 

примарном фактору, тј. преко 0,40 и које не остварују значајна секундарна 

оптерећења која су приближне вредности као и примарна. 

 Оправданост примене факторске анализе утврђена је применом Кајзер-

Мајер-Олкиновог (Kaiser-Meyer-Olkin) и Бартлетовог (Bartletts) теста, а доби-

јене вредности (0,834 и χ² = 1976, 687, df = 378, p = 0,000) потврдиле су да је 

факторска анализа оправдана. Факторска структура скале процене испитивана 

је применом факторске анализе главних компоненти (Principal Component 

Analysis) и Кателовог (Cattellov–scree plot) дијаграма превоја, те је применом 



Вулин, М.: Компоненте самовредновања ученика млађег основношколског узраста 

ЗБОРНИК РАДОВА  ГОД. 25  БР. 24  ДЕЦЕМБАР 2022  29–44 

 

34 

истих издвојено пет главних фактора са високим кумулативним процентом 

варијансе (54,49%). Када су честице ротиране сваком фактору додељен је 

назив, и то:  

1. фактор Емоционална и когнитивна ангажованост у настави и школи 
(шест варијабли), 

2. фактор Самоприхватање и успех/неуспех у настави                                     
(осам варијабли), 

3. фактор Слика о себи и осећање припадности                                                     
(пет варијабли), 

4. фактор Оспособљеност за самостално учење                                                 
(шест варијабли), 

5. фактор Заинтересованост за учење и подршка наставника                             
(три варијабле). 

Поузданост инструмента установљена је на узорку од 179 ученика. 
Вредност Кронбах Алфа (Cronbachʼs Alpha) je 0,88, што имплицира да је поу-
зданост инструмента релативно висока. 

Популацију у истраживању чинили су сви ученици петог разреда бања-

лучких основних школа у школској 2020/2021. години. Укупан број ученика 

петог разреда основних школа на подручју града Бања Лука износио је 1 843. 

Коначан узорак истраживања чинило је 208 испитаника, што је око 11% 

укупне популације. У табели која следи приказана је структура узорка 

истраживања. 

Табела 1. Приказ структуре узорка истраживања 

Назив школе 
Број                 

одељења 
Дечаци Девојчице Укупно 

ЈУ ОШ „Иво Андрић”                            

Бања Лука 
5 61 62 123 

ЈУОШ „Георги Стојков Раковски” 

Бања Лука 
5 42 43 85 

Укупно 10 103 105 208 

 
Структура узорка истраживања према полу испитаника је била уједначена. 

Сходно врсти истраживања приликом обраде истраживачке грађе, 

кориштени су поступци дескриптивне статистике (број испитаника N, посто-

так %, мера просека – аритметичка средина (М), мере варијабилности – стан-

дардна девијација (δ) и распон варијације (мin, мax)), факторска анализа и 

Пирсонов коефицијент корелације. 
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Резултати истраживања и дискусија 

У истраживању се пошло од претпоставке да постоји статистички 

значајна корелација између компоненти самовредновања ученика млађег 

основношколског узраста, и то: Емоционалне и когнитивне ангажованости у 

настави и школи, Самоприхватања и успеха/неуспеха у настави, Слике о себи 

и осећања припадности, Оспособљености за самостално учење и Заинтересо-

ваности за учење и подршке наставника. Пре утврђивања ових корелација, уз 

примену дескриптивне статистике, израженост појединачних компоненти 

самовредновања ученика утврђена је на основу аритметичких средина оних 

ставки које су у факторској анализи задржане и које чине финални скуп, а на 

основу које је добијено пет фактора самовредновања ученика. 

Табела 2. Резултати примене Скале процене −                                        

Самовредновање ученика (СП-СУ) 

 N Min Max M δ 

Емоционална и когнитивна                

ангажованост у настави и школи 
199 1 5 4,01 0,86 

Самоприхватање                                                        

и успех/неуспех у настави 
198 1 5 3,73 0,96 

Слика о себи и осећање припадности 200 1 5 4,13 0,80 

Оспособљеност за самостално учење 201 1 5 3,68 0,72 

Заинтересованост за учење                                        

и подршка наставника 
206 1 5 4,16 0,91 

Скала процене – Самовредновање                  

ученика (СП-СУ) 
179 1 5 3,90 0,61 

 

Претходни табеларни приказ садржи и просечне вредности резултата 

добијених применом Скале процене – Самовредновање ученика (СП-СУ). 
Приметно је да су резултати поприлично уједначени, односно, да су ученици 

заступљеност појединачних компоненти самовредновања проценили као 

поприлично једнако заступљене (M = 3,90). 

На основу дескриптивног показатеља који се односи на аритметичку 

средину, видљиво је да су све компоненте самовредновања ученика генерално 

више изражене, али да је степен учениковог самовредновања Заинтересовано-
сти за учење и подршке наставника највећи. Затим следи процена Слике о 

себи и осећања припадности, Емоционалне и когнитивне ангажованости у 

настави и школи, потом Самоприхватања и успеха/неуспеха у настави и, на 

крају, Оспособљености за самостално учење.  
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Разлог за овако добијене резултате може се тражити у узрасту ученика 

који су чинили репрезентативни узорак истраживања. Општепознато је да 

оспособљавање ученика за самостално учење почиње од „првог дана дететовог 

школовања, а траје током читавог школовања и целоживотног учења” (Matije-

vić, 2011: 34). Дакле, то је процес који се реализује континуирано и није га 

могуће савладати у кратком временском периоду, јер траје током целог 

живота. Нови наставни предмети и садржаји који се уводе у сваком наредном 

разреду захтевају подршку и помоћ наставника како би их ученици прихва-

тили и успешно усвојили. Управо то може бити разлог због чега су ученици 

Оспособљеност за самостално учење издвојили као компоненту која се од 

понуђених најмање односила на њих.  

С друге стране, као највише присутан фактор ученици су вредновали 

Заинтересованост за учење и подршку наставника. То је и логично, будући да 

су и ранија истраживања потврдила да је заинтересованост за учење већа код 

ученика нижих разреда основне школе, те да, са узрастом и под утицајем раз-

војних промена које се дешавају у личности ученика, ова компонента опада 

(Dubow, Tisak, Causey, Hryshko, Reid, 1991; Koludrović i Ercegovac, 2013; 

Pеrućica, 2017; Reić, Ercegovac, Koludrović, 2010; Rowlison & Felner, 1988). 

Постоје многи разлози за то, а Ненад Сузић истиче да „деца на нижем узрасту 

испуњавају захтеве одраслих без поговора. Мање вреднују циљеве и смисао 

активности него ученици старијег школског узраста” (Suzić, 1997: 303). Са 

друге стране, ученици старијег основношколског узраста захтевају већи број 

средина како би се афирмисали, а школа није у стању да уважава све њихове 

социјалне и афективне потреба чиме постаје све мање подстицајна средина. С 

тим у вези, може се закључити да су ученици млађег основношколског узраста 

више заинтересовани за учење јер су задовољни школом, доживљавају 

углавном позитивне емоције у школи, а учење перципирају као претежно 

забавно и изазовно искуство. 

Наредни табеларни приказ указује на међукорелације компоненти 

самовредновања ученика добијене применом Пирсоновог коефицијента коре-

лације (Pearson Correlation Coefficient). 
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Табела 3. Корелација компоненти самовредновања ученика 

Самовредно-

вање                 

ученика 

 

Емоцио-

нална и 

когнитивна 

ангажо-

ваност у 

настави               

и школи 

Самопри-

хватање и                      

успех/                

неуспех                     

у настави 

Слика                       

о себи                       

и осећање 

припа-       

дности 

Оспосо-

бљеност               

за    

самостално 

учење 

Заинтересо-

ваност                       

за учење                      

и подршка 

наставника 

Емоционална                         

и когнитивна 

ангажованост    

у настави                    

и школи 

r 1
 

0,430
** 

0,455
** 

0,462
** 

0,306
** 

p  0,000 0,000 0,000 0,000 

N 199 190 194 193 197 

Самоприхва-

тање  и 

успех/неуспех                     

у настави 

r 0,430
** 

1
 

0,346
** 

0,438
** 

- 0,037 

p 0,000  0,000 0,000 0,605 

N 190 198 190 191 196 

Слика о себи                         

и осећање    

припадности 

r 0,455
** 

0,346
** 

1
 

0,356
** 

0,246
** 

p 0,000 0,000  0,000 0,000 

N 194 190 200 194 199 

Оспособљеност                    

за самостално                 

учење 

r 0,462
** 

0,438
** 

0,356
** 

1
 

0,183
** 

p 0,000 0,000 0,000  0,010 

N 193 191 194 201 199 

Заинтере-                

сованост                                 

за учење                      

и подршка 

наставника 

r 0,306
** 

- 0,037
 

0,246
** 

0,183
** 

1
 

p 0,000 0,605 0,000 0,010  

N 197 196 199 199 206 

Укупно 

r 0,779
** 

0,781
** 

0,672
** 

0,726
** 

0,338
** 

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 179 179 179 179 179 

** 
Корелација статистички значајна на нивоу 0,01 

 

Ако погледамо добијене резултате уочићемо да је највећа корелација               

(r = 0,781 и p = 0,000) остварена између компоненте Самоприхватање и 
успех/неуспех у настави и самовредновања ученика у целини (укључујући све 

компоненте самовредновања ученика). Затим, по својој висини, следи веза са 

компонентом Емоционална и когнитивна ангажованост у настави и школи              

(r = 0,779 и p = 0,000), те веза са компонентама Оспособљеност за самостално 

учење (r = 0,726 и p = 0,000) и Слика о себи и осећање припадности (r = 0,672 и 
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p = 0,000). Најмања веза остварена је између компоненте Заинтересованост за 
учење и подршка наставника и самовредновања ученика у целини (r = 0,338 уз 

статистичку значајност p = 0,000).  

Ако погледамо коефицијенте корелације између појединачних компо-

ненти самовредновања, можемо видети да једино између компоненти Само-

прихватање и успех/неуспех у настави и Заинтересованост за учење и подр-
шка наставника није остварена статистички значајна корелација што смо 

могли и претпоставити јер су и одређена ранија истраживања (Hayenga & Cor-

pus, 2010) показала да квантитет мотивације, тј. заинтересованости ученика за 

учење не делује на његов успех у настави и школи, те да и ученици који нису 

заинтересовани за учење постижу висок успех, односно да они са високим 

нивоом заинтересованости постижу нижи успех. Управо због тога, када се 

испитује заинтересованост ученика за учење више треба водити рачуна о 

њеном квалитету, него о квантитету што може послужити као основ за обја-

шњење добијених резултата, јер постоји могућност да проблем лежи у квали-

тету мотивације ученика који у овом раду није разматран. Овде је само извр-

шена самопроцена заинтересованости ученика за учење и подршке наставника. 

Наставник треба обратити пажњу на процес оцењивања ученика, јер ако заин-

тересованост за учење опада како оцена расте, то је директан показатељ да она 

није постигла своју мотивациону функцију, те представља својеврстан „аларм” 

за додатно ангажовање наставнике (Илић Стошовић, Дромњаковић, Николић, 

Нишевић, 2016). Тада се са квантитета мора прећи на квалитет мотивације што 

ће допринети развоју самопоуздања и заинтересованости ученика.  

С друге стране највећа остварена веза је између Емоционалне и когни-

тивне ангажованости у настави и школи и Оспособљености за самостално 
учење. Ова корелација је била и очекивана јер да би се ученик оспособио за 

самостално учење наставник мора активирати многе његове когнитивне функ-

ције, али и емоције. Оспособљавање за самостално учење је процес који траје 

дужи временски период, а обухвата како развој и јачање интелекта ученика, 

тако и рад на повећању његове емоционалне стабилности. Познато је да јака 

емоционалност може блокирати одређене когнитивне функције (Gojkov, 2009), 

те је неопходно оспособити ученика да превазиђе стресне испитне ситуације у 

школи без снажније емоционалне узбуђености.  

Исто тако, остварена је статистички значајна корелација између Емоци-

оналне и когнитивне ангажованости у настави и школи и Слике о себи и осе-
ћања припадности. Ова веза је важна јер да би ученици били активно укљу-

чени у наставу и школу морају прихватити себе онакве какви јесу, без предра-

суда, осећаја мање и више вредности. Такође, чињеница је да једино ученици 

који осећају припадност одређеном колективу могу постизати успех у вас-

питно-образовном процесу, али и уопште у животу.  

Значајна је и остварена веза између Самоприхватања и успеха/неуспеха 

у настави и Оспособљености за самостално учење. Ученици оспособљенији 
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за самостално учење за себе редовно обезбеђују бољи успех у настави и школи 

јер имају развијеније способности и технике учења у погледу брзине и разуме-

вања садржаја учења, те способности и умећа да обухвате смисао већих 

целина, да издвоје главну мисао и разумију редослед догађаја, бележе важне 

појединости, правилно прате инструкције наставника. Они су способни и да 

самостално усвоје велики број информација, знања су им функционалнија и 

трајнија, остају у дугорочном памћењу, а васпитно-образовна постигнућа су 

им квалитетнија (Михајловић, 2013). Све наведене одреднице ученикове оспо-

собљености за самостално учење имплицирају бољи успех у настави уз који 

иде и осећај самоприхваћености. Све то потврђује и наредна корелација 

између Емоционалне и когнитивне ангажованости у настави и школи и Само-

прихватања и успеха/неуспеха у настави.  

Нешто нижа статистички значајна корелација остварена је између оста-

лих компоненти самовредновања ученика млађег основношколског узраста. 

Међутим, претходно наведени коефицијенти корелације ипак су показали да 

постоји веза између компоненти самовредновања ученика млађег основно-

школског узраста, те да су исте међусобно условљене чиме се постављена 

хипотеза прихвата изузев оног дела који се односи на корелацију компоненти 

Самоприхватање и успех/неуспех у настави и Заинтересованост за учење и 

подршка наставника. 

Закључак 

Проучавањем доступне и тематски релевантне педагошко-психолошке и 

дидактичко-методичке литературе, установљено је да је већина радова о само-

вредновању ученика дескриптивно-теоријског карактера, те да је врло мало 

оних који имају емпиријски карактер. Проучавањем тих углавном теоријских 

радова о самовредновању ученика омогућено је прецизније одређење само-

вредновања ученика које подразумева ученикову активност процене квалитета 

властитог рада у складу са постављеним критеријумима, која за циљ има 

учење и постизање бољих резултата у наредном периоду. 

Резултати истраживања добијени применом дескриптивне статистике 

показују да су ученици заступљеност појединачних компоненти самовредно-

вања проценили као поприлично једнако изражене (M = 3,90), док је степен 

учениковог самовредновања Заинтересованости за учење и подршке настав-

ника највећи (M = 4,16), а Оспособљености за самостално учење најмањи (M 

= 3,68). Разлог за добијене резултате може се тражити у узрасту испитаника, 

будући да се од ученика петог разреда основне школе не може очекивати пот-

пуна оспособљеност за самостално учење јер је то континуиран процес који 

траје током читавог живота. Са друге стране, ученици млађег основношкол-

ског узраста су као највише присутан фактор вредновали Заинтересованост 
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за учење и подршку наставника углавном због тога што су задовољни школом, 

што гаје позитивне емоције према школи и што уче кроз забаву и игру. 

Имајући у виду наведене резултате, може се закључити да су ученици, 

према властитим проценама, емоционално и когнитивно ангажовани у настави 

и школи, да су самоприхваћени и успешни у настави, да имају развијену 

позитивну слику о себи и развијен осећај припадности, да су оспособљени за 

самостално учење, да су заинтересовани за учење и да им у том процесу не 

недостаје и подршке наставника. 

С обзиром на постављену хипотезу истраживања којом је претпоста-

вљена корелација компоненти самовредновања ученика млађег основношкол-

ског узраста, резултати упућују на то да једино између компоненти Самоприхва-
тање и успех/неуспех у настави и Заинтересованост за учење и подршка настав-

ника није остварена статистички значајна корелација. То је било очекивано јер су 

и ранија истраживања показала да заинтересованост за учење и подршка 

наставника није индикатор успеха ученика. Између осталих компоненти само-

вредновања ученика установљена је међусобна корелација и условљеност што је 

био довољан разлог да се постављена хипотезе углавном прихвати. 

Имајући у виду резултате добијене применом Пирсоновог коефицијента 
корелације, може се закључити да су ученици који су емоционално и когни-
тивно ангажовани у настави и школи оспособљенији за самостално учење, а 
истовремено ти ученици имају и развијену позитивну слику о себи и развијен 
осећај припадности колективу. Такође, потврђено је и да ученици оспосо-
бљени за самостално учење остварују бољи успех у школи. С друге стране, 
установљено је да и ученици који су заинтересовани за учење остварују сла-
бији успех, те да ученици са ниским нивоом заинтересовати за учење постижу 
висок школски успех. 

Резултати овог емпиријског истраживања указују на значај увођења 
самовредновања ученика у васпитно-образовни процес као вида вредновања и 
оцењивања ученика. Они имплицирajу пoтрeбу увoђeњa сaмoврeднoвaњa 
учeникa у нaстaвну прaксу с циљeм унaпрeђивaњa успeхa учeникa, aли и 
дeмoкрaтизaциje oднoсa у нaстaви штo oтвaрa рaзнa питaњa зa дaљa нaучнa 
истрaживaњa. Неке од потенцијалних и интересантних тема су: 

– Самовредновање ученика млађег основношколског узраста и стил 
рада наставника; 

– Корелација самовредновања ученика млађег основношколског узра-

ста и њихових социо-емоционалних компетенција; 

– Самовредновање ученика у савременим наставним системима; 

– Корелација самовредновања ученика млађег основношколског узра-
ста и њихове оспособљености за самостално учење; 

– Самовредновање ученика млађег школског узраста и мотивација у 
настави. 
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Позитивни васпитно-образовни ефекти самовредновања ученика који су 

добијени након емпиријског истраживања показали су да се самовредновање 

ученика успешно може организовати и реализовати у нашим школама у функ-

цији повећања школског успеха ученика и повећања објективности наставни-

ковог вредновања постигнућа ученика. То је могуће постићи доношењем обра-

зовних политика према којима би самовредновање ученика, уз наставниково 

вредновање и екстерно вредновање ученичких постигнућа, било саставни дио 

коначног успеха ученика у школи. Самим тим, вредновање постигнућа уче-

ника би било далеко објективније од вредновања искључиво од стране настав-

ника које је доминантно у нашим школама. 

Недостаци и ограничења проведеног истраживања могуће је превазићи 

његовим провођењем на већем узорку испитаника, те поређењем резултата 

самовредновања ученика са оствареним општим успехом ученика, појединач-

ним успехом из појединих наставних предмета на крају школске године (про-

цена наставника) и резултатима оствареним на стандардизованим (баждаре-

ним) тестовима знања из појединих наставних предмета (стварно знање). 
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Мiliјаnа R. Vulin 

Ministry of Education and Culture, Banja Luka 

COMPONENTS OF SELF-EVALUATION OF YOUNG LEARNERS                             

AT PRIMARY SCHOOL 

Summary 

Student self-evaluation is a phenomenon that increasingly occupies the thoughts 

and interests of both educational workers and society as a whole. This is due to the fact 

that the educational process has lost its characteristics of evaluation and assessment in 

well-known didactic relations where teachers are the only evaluators and students are the 

exclusive objects in the implementation of that process. Relying on the modest results of 

previous studies and research of studentself-evaluation, empirical research was prepared 

and conducted with the aim of determining the connection between the components of 

self-evaluation of young learners at primary school. The research included 208 young 

learners at primary school. The method of theoretical analysis and synthesis, the research 

method as well as the analytical-descriptive method were applied in the interpretation of 

the obtained results. Based on the obtained results, it was found that students assessed 

the representation of individual components of self-evaluation as fairly equally 

represented (M = 3.90) and a statistically significant correlation was found among the 

assessed components of self-evaluation of young learners at primary school. The results 

of the research imply the need to introduce not only student self-evaluation into teaching 

practice with the aim of improving student success, but also the democratization of 

relations in teaching, which raises various questions for further scientific research. 

Keywords: self-evaluation, evaluation, young learners at primary school, 

empirical research, assessment scale. 
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DIGITAL VIOLENCE AMONG SECONDARY                 

SCHOOL PUPILS
**

 

Abstract: Today’s way of working and living involves the use of many 

products of new technologies. Many analyses of the influence of modern 

technologies on people and children emphasize benefits of modern technologies. 

But there are also some very bad effects of the use of modern technologies that 

are much less noted. One of the very frequent and very dangerous effects of the 

use of modern technologies is digital violence (cyberbullying). Increasing use of 

mobile phones, laptops, computers, the Internet, social networks and the like 

caused this type of violence to become very frequent, especially among school 

age children. The constant increase of this type of violence implies serious and 

detailed strategies for their reduction and elimination. This paper had both 

scientific and professional goals. The scientific goal of the paper was to identify 

the presence and exposure extent of digital violence among secondary school 

pupils. The professional goal was to present the results of the research conducted 

by a questionnaire as well asto emphasize the importance of such survey of pupils 

in order to better and more effectively monitor digital violence impact on pupils. 

The research presented in this paper was conducted by the author of this paper 

and included pupils from secondary schools in Niš. 

Keywords: digital violence, school, pupils, research. 

 

Theoretical Review of the Problem 

The use of modern technologies in the last few years brought a great                     

prosperity in almost every part of today’s life and work. Today, the number of media 

that can be used is bigger than before. The most commonly used media are mobile 
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phones, laptops/desktop computers, tablets, TV and radio. Todayʼs technology 

enables its users to, for example, watch TV, listen to radio, play video games, 

making phone or video calls, etc. on computer or mobile phone. The use of modern 

technologies mostly emphasized only their benefits, while the bad effects are less 

mentioned. These bad effects are various and can be very serious and dangerous, 

especially for children and pupils (Jevtić & Jevtić, 2015). 

One of the most frequent bad effects of modern technologies is digital violence 

(cyberbullying). Digital violence is mostly described as aggressive and intentional act 

executed by an individual or a group using electronic media. There are also other 

terms used for digital violence, such as online violence, violence in cyber space, etc. 

Related to the traditional type of violence, there are some very important 

characteristics of digital violence. The most important characteristic of digital violence 

is, of course, high level of anonymity. Other specific characteristics include the 

availability of the victims, numerous and diverse audiences, permanence of the 

committed act, etc. (Popadić & Kuzmanović, 2013). Related to some studies, it was 

determined that digital violence demands certain level of digital literacy. This type of 

violence is not direct “face to face”. An abuser usually doesn’t see a victim’s reaction. 

The roles of observers can be different and because of this, this type of violence is 

more complex than traditional violence. For example, observer(s) can be present with 

the bully at the moment of digital violence; observer(s) don’t have to be present at the 

moment of digital violence. Related to the traditional type of violence, digital violence 

can occur in presence of a very large number of observers. Also, it is very difficult to 

avoid digital violence because of the variety of media used (Smith, 2012). 

The traditional type of violence includes physical space where young people 
can gather themselves. The presence of the others, the “audience”, increases the 
degree of torture and shame that victim feels. Traditional violence is characterized 
by direct verbal or physical act. On the other hand, digital violence doesn’t have that 
kind of limitation. Bullies can be known to the victim or completely anonymous, 
they may hide behind their electronic medium. The typical profile of an electronic 
bully has not been determined yet. The characteristics of traditional bullies, such as 
physical strength or ability to control the others are not necessary in the case of 
digital violence.  

Regarding the reason that motivates the bully, there are four different groups 

identified. The first group are so called “Vengeful Angel”. This kind of bullies 

presents themselves as someone who seeks justice and tries to correct mistakes made 

to him or to others. Many of these bullies were victims of violence themselves, 

traditional or digital. The second group refers to theso-called “Power hungry” 

bullies. This kind of bullies wants to have control over others and to show the power 

and authority over others. Very often, these bullies are physically weaker than their 

peers. They were not the victims of traditional violence, but they were the victims of 

digital violence. The third group is “Mean girls”. The main motive of these bullies is 

monotony. This kind of bullies usually doesn’t want to hurt the victim; they want to 

seduce and have fun. Although these bullies have the name “Mean girls”, the 
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researchers showed that they can be both girls and boys. The fourth group is “The 

inadvertent cyber bullies”. This kind of bullies has no intention of hurting the victim 

or causing pain or damage to the victim. Their actions are instinctive, so they act 

without thinking or analysing potential consequences. They are completely unaware 

what they are doing to others (Ignjatović, 2018). 

With regard to the manifestation of digital violence, many researchers agree 
that there are several manifestations of digital violence: flaming, harassment, 
denigration, impersonation, outing, trickery, exclusion, cyberstalking, cyberthreats, 
etc. Flaming represents exchange of electronic massages with offensive and 
aggressive content. Harassment represents permanent sending of messages with 
offensive content. Denigration represents damage of a personʼs reputation by 
sending or posting offensive content. Impersonation represents pretending of a 
person to be someone else with the aim of causing damage to the reputation of the 
other person. Outing represents sharing of confidential information, files, pictures 
and similar without people’s prior consent. Trickery represents a similar form of 
digital violence to outing, but it leads the victim to share information, files, pictures 
and the like with others. Exclusion represents intentional exclusion of a person from 
a social group. Cyber stalking represents permanent and intensive bullyng of victim 
and implies threats and feelings of fear. Cyber threats represent a very specific way 
of digital violence – the perpetrator sends threats or messages with disturbing 
content where s/he seems to be emotionally unstable and prepared to hurt 
himself/herself or someone else by commiting a murder or suicide. All of these 
manifestations of digital violence have the same characteristics: number of potential 
victims is high, degree of anonymity is high, and violence can be perpetrated any 
time, every day (Milovanović, 2019). 

Considering these facts, it is very important to have an insight into the influence 

of modern technologies and digital violence on population, especially on school age 

population. This insight can be gained in different ways and represents a very important 

method for the prevention and elimination of digital violence. The present paper presents 

results of the research conducted among secondary school population related to the 

influence of modern technologies and digital violence influence.  

The paper consists of six parts: theoretical review of the problem,       

methodology, analysis of the research results, discussion of the results, conclusions 

and suggestions for future research. 
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Methodology 

This paper had two goals. The first goal was scientific and included the 

identification of the presence and extent of modern technologies and digital violence 

among secondary school pupils. The second goal was professional and included the 

research conducted by means of a questionnaire, there by drawing attention to the 

importance of such survey of pupils in order to better and more effectively monitor 

modern technologies and digital violence impact on pupils.   

 The research included secondary school pupil population in 2020 and 2021 

in Niš. It consisted of 1.400 pupils in secondary schools in Niš, divided per classes, 

350 pupils per every class. The research was conducted in the form of anonymous 

questionnaire which consisted of 17 questions, classified in three groups. The first 

group of questions (six questions) included those about the general influence of 

modern media on pupils: possession of modern media by pupils per class, average 

time spent on some modern media a day by pupils per class, average time spent on 

the Internet by pupils per class, the reasons for pupils’ using the Internet per class, 

the use of social networks by pupils per class, and learning platforms used by pupils. 

The second group of questions (five questions) included questions about pupils’ 

exposure to digital violence: information that can be seen on some pupils’ profile, 

pupils’ reactions to contact and friendship requests from other Internet users, pupils’ 

digital devices and profiles on the Internet, pupils’ opinion about the time spent on 

the Internet and pupils’ opinions about life without the Internet. The third group of 

questions (six questions) included questions regarding the presence of digital 

violence among pupils, the understanding of the term “Digital violence”, the 

understanding of some types of digital violence, pupils’ reaction to digital violence, 

the ways of media harassment, visiting, watching or listening about violence and 

whether they themselves have inflicted violence on someone. 

The results presented in this paper represent a small part of the conducted 

longitudinal research and measurements related to the usage and impact of modern 

technologies on school children, students, teachers and people of other different 

professions, such as exposure, presence and influence of digital violence among 

elementary and secondary school population. It turned out that this way of collecting 

data was very appropriate and useful, mostly because of anonymity (Jevtić, 2020; 

Jevtić & Jevtić, 2019; RanĎelović, Veljović, Papić, 2019). 
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Results  

Results related to the general influence of modern media                                         

on pupils 

This part of the research included six questions about the general influence of             

modern media on pupils. The first question referred to the possession of modern 

media by pupil population, per class. Popular prices, easy accessibility, 

communication, fun, potentials of the Internet access, ergonomic reasons, etc. all 

determine the types of modern media pupils use. The results of the research about 

modern media possession by pupils, per class, are presented in Table 1 below. 

Table 1. The results of the research about the possession                                                         

of modern media by pupils per class 

Possession of 
modern media 

per class 

I II III IV Total Total (%) 

yes no yes no yes no yes no yes no yes no 

Mobile                
phone  

350 0 350 0 350 0 350 0 1400 0 100 0 

Laptop/desktop 
computer  

345 5 343 7 347 3 344 6 1379 21 98.5 1.5 

Tablet  39 311 21 329 37 313 19 331 116 1284 8.3 91.7 

TV/Radio 350 0 350 0 350 0 350 0 1400 0 100 0 

 

The second question referred to the average time spent on some media, per 
class. The results regarding the average time spent on some media, per class, are 
presented in Table 2 below. 

Table 2. The results of the research about the average time spent                              
on some media a day, per class 

Classes/Media 
up to 60  

minutes 

up to 120 

 minutes 

up to 180 

minutes 

over 180 

minutes 

do not 

possess 

I 

Mobile phone  0 11 23 316 0 

Laptop/desktop 

computer  
58 89 156 42 5 

Tablet  39 0 0 0 311 

TV/Radio 289 56 4 1 0 
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Classes/Media 
up to 60  

minutes 

up to 120 

 minutes 

up to 180 

minutes 

over 180 

minutes 

do not 

possess 

II 

Mobile phone  0 12 19 319 0 

Laptop/desktop 

computer  
56 189 54 44 7 

Tablet  21 0 0 0 329 

TV/Radio 291 47 9 3 0 

III 

Mobile phone  0 0 3 347 0 

Laptop/desktop 

computer  
89 107 124 27 3 

Tablet  37 0 0 0 313 

TV/Radio 273 61 11 5 0 

IV 

Mobile phone  0 0 0 350 0 

Laptop/desktop 

computer  
151 102 78 13 6 

Tablet  19 0 0 0 331 

TV/Radio 327 18 5 0 0 

 

The third question was about the average time that pupils spend on the 

Internet a day, per class. These results are presented in Table 3. 

Table 3. The results of the research about the average time spent                                            

on the Internet 

Classes 
up to 60  

minutes 

up to 120 

minutes 

up to 180 

minutes 

over 180 

minutes 

do not 

use 

I 24 37 211 78 0 

II 34 56 204 56 0 

III 19 34 113 184 0 

IV 7 11 36 296 0 

Total 84 138 564 614 0 

Total (%) 6.00 9.86 40.29 43.86 0.00 

 

The fourth question referred to the purposes of the Internet use. The results of 

the research are presented in Table 4. 
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Table 4. The results of the research into the purpose                                                               
of the Internet use 

Classes 
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u
si

c 

an
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 o
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er
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u
n

 

co
n
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n
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O
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I 76 111 56 211 145 17 

II 82 124 68 245 132 9 

III 78 109 78 267 161 4 

IV 68 117 74 259 172 13 

Total 304 461 276 982 610 43 

Total (%) 21.71 32.93 19.71 70.14 43.57 3.07 

 

The fifth question was about the social networks used by pupils, per class. 

The results are presented in Table 5. 

 

Table 5. The results of the research into the social networks use                                                  

by pupils, per class 

Classes Facebook Instagram YouTube LinkedIn Twitter Tik Tok Other 

I 141 178 211 11 45 37 11 

II 123 156 232 27 39 31 14 

III 137 174 256 19 42 29 13 

IV 156 179 246 31 47 27 9 

Total 512 687 945 88 173 124 47 

Total (%) 36.57 49.07 67.50 6.29 12.36 8.86 3.36 

 

The sixth question referred to learning platforms used by pupils, per class. 

The results are presented in Table 6. 

Table 6. The results of the research into about learning platforms used                                          
by pupils, per class 

Classes 

G
o

o
g

le
 

M
o

o
d
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D
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 T
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m
s 

V
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S
k

y
p
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P
re
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O
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N
o
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u
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I 92 41 56 350 190 23 2 3 0 

II 78 29 32 350 278 9 1 4 0 
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Classes 

G
o
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p
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O
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N
o

t 
u
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III 97 27 78 350 311 31 5 2 0 

IV 104 19 24 350 302 19 2 2 0 

Total 371 116 190 1400 1081 82 10 11 0 

Total (%) 26.50 8.29 13.57 100.00 77.21 5.86 0.71 0.79 0.00 

The results of the research into the exposure of pupils                                                 

to digital violence 

This part of the research included five questions about the exposure of pupils 
to digital violence. The possession of different digital devices and presence of pupils 
on the Internet provide great benefits for pupils in the areas of education, sport, 
personal interest and fun. Of course, these things were created to make life easier 
and more interesting. But, these digital devices, such as the Internet, social networks 
and the like can be used with the intention of causing damage to other people. One 
example is digital violence. It implies that many users such as pupils can be exposed 
to different types of digital violence. Of course, there are many ways, procedures, 
techniques, etc. which can reduce the risk of digital violence, but also increase it. 
The communication of users via e-mail, social networks and the like implies using 
and disclosing other people’s personal and other information. The greater 
availability of personal and other information about pupils on the Internet implies 
their greater exposure to digital violence. It was showed that primary and secondary 
school children pay little attention to the information being disclosed on the Internet. 
The first question of this part of the research was about the information that can be 
seen on some pupils’ profiles. The results are presented in Table 7.  

Table 7. The results of the research into the information that can be seen                                    
on some pupils’ profiles 

Classes 

P
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I 246 227 117 265 111 34 89 12 

II 267 239 105 221 134 67 123 16 

III 279 257 142 257 127 45 147 9 

IV 267 275 126 229 10 28 131 15 

Total 1059 998 490 972 382 174 490 52 

Total (%) 75.64 71.29 35.00 69.43 27.29 12.43 35.00 3.71 
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The second question referred to the reactions to contact and friendship 

requests from other Internet users. The results of the research are presented in Table 8.   

Table 8. The results of the research into the reactions to contact and                         

friendship requests from other Internet users 

Classes 
Always 

accept 

Only if there 

are common 

friends 

Only if I 

know them 

Do not 

accept 

I 45 142 136 27 

II 49 189 78 34 

III 37 211 72 30 

IV 41 202 88 19 

Total 172 744 374 110 

Total (%) 12.29 53.14 26.71 7.86 

 
The third question referred to the use of digital devices and profiles on the 

Internet. The results are presented in Table 9.   

 

Table 9. The results of the research into the use of digital devices                                        

and profiles on the Internet 

Use of digital devices and profiles                      

on the Internet per class 
I II III IV 

T
o

ta
l 

T
o

ta
l 

(%
) 

I use only my digital devices 247 212 198 206 863 61.64 

I aslo use other people’s digital devices  103 138 152 144 537 38.36 

I use only my profiles on the Internet 104 99 124 71 398 28.43 

I also use other people’s profiles                       

on the Internet  
246 251 226 279 1002 71.57 

The fourth question referred to pupils’ opinions about time spent on the 

Internet. The results are presented in Table 10.   

Table 10. The results of the research into what pupils think                                                

about the time spent online 

Pupils’ opinions about the time spent 

online per class 
I II III IV 

T
o

ta
l 

T
o

ta
l 

  
  

  
  
  

  
 

(%
) 

I spend too much time online 67 78 56 34 235 16.79 

I spend the exact amount                                   

of time I need online 
271 249 276 311 1107 79.07 

I spend little time online 12 23 18 5 58 4.14 
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The fifth question referred to whether pupils can imagine life without the 

Internet. The results of the research are presented in Table 11.   

Table 11. The results of the research into whether pupils can imagine                                

life without the Internet 

Classes Yes No 

I 1 349 

II 0 350 

III 0 350 

IV 1 349 

Total 2 1398 

Total (%) 0.14 99.86 

The results of the research into the presence                                                                

of digital violence 

This part of the research included six questions regarding the presence of 

digital violence in secondary school population. It is an undeniable fact that the rate 

of digital violence has increased with the advancement of technology. The first 

question referred to the understanding of the term “Digital violence”. The results of 

the research are presented in Table 12.   

Table 12. The results of the research into the understanding                                                    
of the term “Digital violence”  

Classes Yes 
I am not 

completely sure 
No 

I 337 13 0 

II 333 17 0 

III 329 21 0 

IV 339 11 0 

Total 1338 62 0 

Total (%) 95.57 4.43 0.00 

 

The second question was about the understanding of some types of digital 

violence. The results of the research are presented in Table 13.   
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Table 13. The results of the research about the understanding                                              
of some types of digital violence 

Digital 

violence 

type 

The understanding                   

of digital violence           

per class 

I II III IV 

T
o

ta
l 

T
o

ta
l 

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

(%
) 

Flaming 

I know what that is 311 315 309 334 1269 90.64 

I don’t know what 

that is 
39 35 41 16 131 9.36 

I saw examples of 

this type of violence 
12 9 17 19 57 4.07 

Harassment 

I know what that is 323 341 339 346 1349 96.36 

I don’t know what 

that is 
27 9 11 4 51 3.64 

I saw examples of 

this type of violence 
23 21 26 31 101 7.21 

Outing 

I know what that is 324 321 332 327 1304 93.14 

I don’t know what 

that is 
26 29 18 23 96 6.86 

I saw examples of 

this type of violence 
26 34 29 42 131 9.36 

Happy 

slapping 

I know what that is 299 304 303 311 1217 86.93 

I don’t know what 

that is 
51 46 47 39 183 13.07 

I saw examples of 

this type of violence 
11 9 7 16 43 3.07 

 

The third question referred to pupils’ reactions to violence if they witnessed 

it? The results of the research are presented in Table 14.   

Table 14. The results of the research into the reactions of pupils to violence                              

if they were to witness it 

Reactions of pupils in case they witnessed 

digital violence, per class 
I II III IV 

T
o

ta
l 

T
o

ta
l 

(%
) 

I would report it 324 315 319 324 1282 91.57 

I wouldn’t report it 15 22 19 13 69 4.93 

I am not sure what I would do 11 13 12 13 49 3.50 
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The fourth question referred to the ways of harassment by media. The results 

of the research are presented in Table 15.   

Table 15. The results of the research into the ways                                                                  

of harassment by media 

Ways of harassment,                                      

per class 
I II III IV 

T
o

ta
l 

T
o

ta
l 

(%
) 

Harassed by SMS messages 56 69 84 92 301 21.50 

Harassed by phone calls 89 115 178 145 527 37.64 

Harassed by e-mails 23 27 34 52 136 9.71 

Harassed by being recorded with                

phone, camera etc. 
9 18 23 29 79 5.64 

Harassed by social networks 73 98 95 94 360 25.71 

Harassed used by others 33 29 37 44 143 10.21 

Harassed by viruses 82 88 93 111 374 26.71 

Harassed by false introducing 31 42 40 49 162 11.57 

Other way of harassment 12 9 7 11 39 2.79 

Never harassed 259 224 165 197 845 60.36 

 

The fifth question was about pupils’ visiting, watching or listening to violent 

content. The results of the research are presented in Table 16.  

Table 16. The results of the research into visiting, watching or listening                                

to sexual, porno or violent content 

Visiting, watching or listening to sexual, 

porno or violent content, per class 
I II III IV 

T
o

ta
l 

T
o

ta
l 

(%
) 

Have you ever visited site with explicit 

sexual or porno content 
103 94 114 116 427 30.50 

Have you ever played video game               

with violent, sexual or porno content 
16 23 17 22 78 5.57 

Have you ever watched a movie with 

violent, sexual or porno content 
344 312 332 341 1329 94.93 

Have you ever listened to the music  

with violent, sexual or porno content 
104 78 82 94 358 25.57 

 

The sixth question referred to whether pupils have ever committed digital 

violence against someone. The results of the research are presented in Table 17.  
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Table 17. The results of the research into whether pupils have ever committed 
digital violence with or without intention against someone 

Classes Yes 
I am not 

completely sure 
No 

I 36 107 207 

II 42 124 184 

III 44 154 152 

IV 63 132 155 

Total 185 517 698 

Total (%) 13.21 36.93 49.86 

 

Discussion of the Results 

The research results related to the general influence of modern media on 
pupils showed that modern media have a great influence on pupils’ lives and that 
pupils do use modern media.  

The research results related to the possession of modern media presented in 

Table 1 showed that the most popular media were mobile phones and TV/radio, as 

every pupil who participated in the survey has them. The least used media was 

tablet, being used only by 8.3% of the pupils. 

The research results related to the average time spent on some media per day, 

presented in Table 2, showed that the largest number of pupils spent their time on 

their mobile phones (1.332 pupils spent more than three hours on their mobile 

phone). The least amount of time is spent on tablets (116 pupils spent up to one hour 

on tablets).  

The research results related to the average time spent on the Internet a day, 

presented in Table 3, showed that every pupil uses the Internet and that the biggest 

number of pupils (43.86%) spent more than three hours on the Internet per day. 

The research results regarding the purpose of the Internet use, presented in 

Table 4, showed that most of the pupils surveyed (70.14%) use Internet for social 

networks, and then for fun (43.57%). The Internet was least used for online gaming 

(19.71%). 

The research results related to the use of social networks, presented in Table 

5, showed that most of the pupils (67.50%) use YouTube and Instagram (49.07%). 

The least used social network was Tik Tok (8.86%), which was expected because 

this social network was mostly used by pupils from younger classes.  

The research results related to the use of learning platforms, presented in table 

6, showed that all the pupils use MS Teams as a learning platform, which was 

expected because every school used this platform for online teaching, so pupils had 
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to use this platform, too. The popular learning platforms also included Viber 

(77.21%). The rest of the learning platforms were under-represented: Google 

(26.50%), Discord (13.57%), etc. 

The research results related to the exposure of pupils to digital violence 

showed an increase in the exposure of pupils to digital violence. 

The research results related to the information that can be seen on pupils’ 

profiles, presented in Table 7, showed that 75.64% of the pupils had a profile photo, 

while 71.29% of pupils had a name, surname or nickname as well as the e-mail 

address available on their profiles – 69.43%. The availability of personal 

information on the Internet results in an increase in the exposure of the users to 

various forms of harassment and attacks. 

The research results related to the requests of other users for friendship and 

contact, presented in Table 8, showed that a smaller number of the pupils (12.29%) 

always accept requests, without any question, check or condition, whichis not good 

and do enable potential attackers to realize some kind of harassment or violence. 

Almost half of the pupils (53.14%) accept other people’s requests only on condition 

that they have some common friends, which can also result in harassment and 

violence. About one quarter of the pupils (26.71%) accept other people’s request 

only on condition they know the person who sent request, while a small number of 

the pupils (7.86%) never accept other people’s request for friendship and contact. 

The research results related to the use of digital devices and profiles on the 
Internet, presented in Table 9, showed that 61.64% of the pupils use only their own 
devices, while 28.43% of them use only their own profiles on the Internet. 38.36% 
of the pupils use others digital devices, while even 71.57% of the pupils use other 
people’s profiles on the Internet, which also increases the risk of harassment and 
violence. 

The research results related to the pupils’ opinions about the time spent 

online, presented in Table 10, showed that most of the pupils think that they spend 

the exact amount of time they need on the Internet (79.07%). A smaller part of the 

pupils were of the opinion that they spend too much time online (16.79%), while the 

smallest part of the pupils thought that they spend little time online. 

The research results related to what the pupils think of life without the 
Internet, presented in Table 11, showed that 99.86% of them couldn’t imagine their 
life without the Internet. This is one of the best signs of their dependence on the 
Internet and exposure to digital violence and harassment.  

The results related to the presence of digital violence showed a greater extent 

of digital violence among the pupils. 

The research results related to the understanding of the term “Digital 

violence”, presented in Table 12, showed that 95.57% of the pupils do understand 

what digital violence is, whereas 4.43% of them were not completely sure. 
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The research results related to the understanding of some types of digital 

violence, presented in Table 13, revealed that a great number of the pupils were 

familiar with all of the offered types of digital violence (more than 86% – 90%). A 

small number of the pupils were not sure about digital violence types (about 3.64 –

13.07%). Also, a small number of the pupils noted that they had witnessed some of 

the offered types of digital violence (3.07% – 9.36%). 

The research results related to the pupils’ reaction to what they would do if 

they were to witness digital violence, presented in Table 14, and revealed that 

91.57% of them would report it, which is a very important fact. Only 4.93% of the 

pupils wouldn’t know what they would do in that case, while only 3.50% of the 

pupils wouldn’t report it. 

The research results related to the ways of harassment, presented in Table 15, 

showed that 21.5% of the pupils were harassed by SMS messages; 37.64% were 

harassed by phone calls; 9.71% were harassed by e-mail; 5.64% were harassed by 

being recorded with phones, cameras, etc; 25.71% were harassed by social 

networks; 10.21% were harassed by a profile theft; 26.71% were harassed by sent 

viruses; 11.57% were harassed by false introducing; 2.79% were harassed by other 

ways of harassment, while 60.36% of the pupils declared that they had never been 

harassed.  

The research results related to visiting, watching or listening to sexual, porno 

or violent content, presented in Table 16, revealed that even 94.93% of the pupils 

had watched a film with explicit sexual or porno content. Almost one third (30.50%) 

of the pupils have visited a web site with explicit violent, sexual or porno content, 

while more than one quarter (25.57%) of them have listened to the music with 

violent, sexual or porno content. 5.57% of the pupils reported that they had played 

video games with violent, sexual or porno content. 

The research results related to whether the pupils have ever committed digital 

violence with or without purpose against someone, presented in Table 17, showed 

that 13.21% of them were sure that they had inflicted some kind of digital violence 

on someone, with or without purpose. 36.93% of the pupils were not sure, while 

49.86% confirmed that they had never inflicted any kind of digital violence on 

someone, with or without purpose. 
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Conclusion and Future Research 

The research has showed that the secondary school pupils are under the great 

influence of modern media, whichis very appropriate for them and which they don’t 

want to change. Modern media has proved to be very useful in last two years, during 

the Covid-19 pandemic. The teaching and communication among the pupils would 

have been impossible without mobile phones, laptops and learning platforms. Of 

course, implications were bigger times spent on digital devices and Internet, bigger 

presence and communication on Internet, antilocalization etc. Modern media should 

be used, but not without any restrictions. It is very important that pupils know how 

to predict, set and apply these restrictions as well as whether they do want to do it. 

The research results indicated the opposite. 

The increased use of modern media implies a higher exposure to digital 

violence. The types and forms of digital violence maybe different, but it is obvious 

that the more time one spends using modern media, the higher their exposure to 

digital violence is. The exposure to digital violence largely depends on pupils 

themselves; their behaviour, their procedures and respect or disrespect of the rules 

etc. Small changes in pupils’ behaviour imply the reduction of digital violence.   

A certain extent of presence of digital violence among secondary school 

people, related to these and other similar results, does exist and it is not small nor 

then negligible. Regarding the high exposure to the digital violence, the results 

showed that the presence of digital violence for sure will be greater in the future. 

Therefore, the best way for the elimination of digital violence is prevention. 

Continuous research such as the present one is a very good way of prevention, in 

that it provides an insight into the current situation regarding digital violence in the 

secondary school pupil population and in the sense of tracking digital violence in the 

secondary school pupil population. This is of crucial importance because only a 

complete and well-timed insight into this problem can result in the correct and the 

most efficient steps in digital violence elimination.  

One of the very important tasks of the future research regarding the 

prevention and elimination of digital violence is the constant monitoring of digital 

violence, by means of a technical insight into pupils’ digital media and constant 

education of pupils, their parents and teachers through lecturers, presentations, 

forums and the like. Also, all potentials forms of examinations, anonymous or non-

anonymous, such as questionnaires, tests, different kinds of surveys should be used. 
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Радоје Б. Јевтић 

Електротехничка школа „Никола Тесла”, Ниш 

ДИГИТАЛНО НАСИЉЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА 

Резиме 

Данашњи начин живота и рада подразумева употребу многих производа 

нових технологија. Многе анализе утицаја савремених технологија на људе и децу 

истичу предности савремених технологија. Али постоје и неки веома озбиљни 

ефекти употребе савремених технологија који су много мање примећени. Један од 

веома честих и веома опасних лоших ефеката употребе савремених технологија је 

дигитално насиље (енгл. cyberbullying). Све чешће коришћење мобилних теле-

фона, лаптопова, рачунара, интернета, друштвених мрежа и сличног довело је до 

тога да је ова врста насиља веома учестала, посебно међу децом школског узраста. 

Стални пораст ове врсте насиља подразумева озбиљне и детаљне стратегије за 

њихово смањење и елиминисање. Овај рад има научне и стручне циљеве. Научни 

циљ овог рада био је да се утврди степен присутности и изложености дигиталном 

насиљу међу ученицима средњих школа. Стручни циљ овог рада био је да се пред-

ставе резултати истраживања које је реализовано путем упитника и да се истакне 

значај оваквог истраживања ученика у циљу бољег и ефикаснијег праћења утицаја 

дигиталног насиља на ученике. Истраживања приказана у овом раду реализована 

су од стране аутора овог рада и обухватала су ученикe нишких средњих школа. 

Кључне речи: дигитално насиље, школа, ђаци, истраживање. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы понимания в 

образовательном процессе – общая характеристика понимания, способы 

объяснения нового материала, исходя из критериев, по которым учитель 

судит о понимании учеником нового учебного материала, предлагается 

классификации критериев. Приводятся типы заданий по закреплению 

изучаемого материала исходя из критериев, используемых учителем при 

проверке понимания. 

Ключевые слова: понимание, интерпретация, критерии понимания, 

классификация критериев, образовательный процесс, педагогическая 

деятельность, место критериев понимания в обучении.  

 
Проблема понимания в педагогической психологии и в образовательном 

процессе в целом, к сожалению, остается недостаточно разработанной, а 

результаты теоретических и эмпирических исследований в области понимания 

не всегда приносят реальную практическую помощь преподавателям и 

учащимся.  

Объяснение, связанное с пониманием в обучении, часто сводится к 

описанию предмета или явления. Но этого явно недостаточно для понимания 

учебного материала. Задача учителя заключается не только в том, чтобы 

изложить материал урока, но и в том, чтобы показать его личностный смысл, 

разъяснить место изучаемого материала в структуре изучаемого предмета, 

показать возможности его использования в реальной жизне деятельности 

ученика. Именно в этом заключается сущность деятельности педагога. 

В определении понимания восходят к Дильтею, который рассматривал 

понимание как раскрытие того смысла и значения, который вкладывал в свое 

                                                        

* kav.makarova@mpgu.su 
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сообщение пишущий или говорящий. Часто понимание рассматривается как 

интерпретация текста (Славская, 2002). 

Но на самом деле подходов к пониманию достаточно много – это 

прекрасно показал В. В. Знаков (2019). В настоящей статье значительный 

вклад в разработку теоретических и прикладных вопросов внесли – Леонтьев 

(2006), Знаков (2019), Шадриков (2019а, 2019б), Torndyke (1977), Сiari & 

Nuzzo (1996), Kliver & Kliver (2010), Domenici (2008), основное внимание было 

обращено на проблему построения образовательного процесса учителем с 

учетом его представлений о понимании изучаемого материала учениками. 

Исходя из сказанного, целью настоящего исследования является 

попытка выделить критерии, которыми пользуется учитель на различных 

этапах построения образовательного процесса: при проектировании урока – 

подготовка к уроку, при реализации проекта – объяснении нового материала и 

при оценке успешности выполнения проекта – через оценку достигнутых 

результатов. 

Дизайн исследования 

Выборку составили 60 учителей начальных классов ГБОУ Школы                   

№ 1514, Школы № 1279 и Школы № 875 г. Москвы. 

Основными методами исследования являлись: вербально –

коммуникативный метод опроса и метод интерпретации полученных 

результатов.  

Опрос проводился во взаимодействии между интервьюером и 

интервьюированным посредством получения ответов на заранее 

сформулированные вопросы. Вид опроса – интервью относится как к опросу, 

так и к методу беседы, вопросы – открытые, субъективные, связанные с 

определенной ситуацией в свободной форме. 

Метод интерпретации – направлен на понимание внутреннего 

содержания интерпретируемого объекта через изучение его внешних 

проявлений (знаков, символов, жестов, звуков и др.). В нашем случае – это 

вербальные и невербальные действия со стороны учащихся, 

интерпретируемые учителем в образовательном процессе, исходя из 

сформированных у него критериев понимания учебного материјала. 

В общей сложности было проведено 3 серии эмпирического 

исследования, каждая из которых имела свою задачу, но конкретизировала 

общую цель 

Цель первой серии исследования заключалась в установлении 

критериев, которыми пользуется учитель при подготовке к уроку. 
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Цель второй серии исследования заключалась в установлении 

критериев, по которым учитель судит о понимании учеником изучаемого 

материала при объяснении и проверке на уроке. 

Цель третьей серии исследования заключалась в подборе упражнений, 

которыми пользуются учителя для закрепления понимания у учащихся 

изученного на уроке нового содержания учебного предмета. 

Результаты исследования и их интерпретация 

1 серия. В соответствии с целью первой серии исследования перед 

учителями ставился вопрос: – какие способы объяснения нового материала 

при подготовке к уроку вы используете, исходя из имеющихся у вас 

представлений о сложности материала предстоящего урока и трудностях, с 

которыми могут столкнуться ученики? 

Выявленные у учителей способы представлены в Tаблице № 1. 

Таблица 1. Проектируемые способы подачи нового материала                                   

при подготовке учителя к уроку 

№                

п/п 

Способы объяснения                                                        

(для реализации возможного понимания) 

Количество                 

встречаемости 

1. Опора на изученный материал 51 

2. Опора на жизненный опыт 25 

3. 
Соответствие возрастным возможностям 

обучающихся 
44 

4. Современные интересы обучающихся 31 

5. 
Выделение существенных элементов в содержании 

нового материала 
40 

6. 
Проблемность изложения нового                 

материала 
15 

7. 
Объяснение с элементами дијалога                              

и наглядности 
41 

8. Простой план темы урока 45 

9. 
Предметная лексика и терминология                

доступная восприятию обучающихся 
33 
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№                

п/п 

Способы объяснения                                                        

(для реализации возможного понимания) 

Количество                 

встречаемости 

10. 
Организация мультимодального материала                

(схемы, модели...) 
24 

11. 
Интеграция практических действий и вербального 

объяснения 
39 

12. Разведение темы и цели урока 25 

13. 
Подбор и использование                         

мыслительных операций 
18 

14. 
Включение рефлексији (что, где и почему 

непонятно) 
30 

15. 
Учет модальности восприятия при                     

подготовке нового материала 
5 

16. 
Активизация мотивации                                           

при объяснении 
26 

17. 
Стимулирование самостоятельных – практических 

действий 
20 

18. Подготовка примеров по новой теме 34 

Из таблицы видно, что наиболее  используемыми учителями способами 

при подготовке к объяснению нового материала, являются следующие – опора 

на уже изученный материал (51), соответствие возрастным возможностям 

обучающихся (44), выделение существенных и необходимых элементов в 

содержании нового материала (40), построение объяснения методом рассказа, 

сочетающегося с диалогом и использованием наглядного материала (41), 

построение простого плана темы урока (45), подбор практических действий,  

сочетающихся со словесным объяснением (39). 

Анализ проектируемых способов, выявленныху учителей при 

подготовке к объяснению, позволил выделить их направленность на структуру 

и организацию нового материала, выделение и включение значимых моментов 

содержания в текст объяснения: примеров, практических действий, 

использование интеллектуальных операций, принятие во внимание 

особенностей восприятия, речи младших школьников, владение и 

использование конкретных терминов, регуляции мотивации учащихся, 

включение  рефлексии младших школьников в процесс объяснения учебного 

материала. 
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В целях дальнейшего анализа первичных данных первой серии 

исследования нами был использован факторный анализ способов, 

используемых учителями при подготовке к уроку методом главных компонент 

(SPSS). Результаты факторного анализа позволили  выделить 5 факторов 

использованных учителями способов: 

F1. Мотивационно-организационный фактор 

Фактор характеризуется активизацией мотивации учеников при 

объяснении учителем с учетом современных интересов обучающихся в 

проблемном изложении нового материала. При этом в организации урока 

учителем используются элементы диалога и наглядности, выстраивания 

простого плана темы и организация мультимодального материала – схем, 

моделей и т.д. 

F2. Фактор лексико-возрастного восприятия 

Фактор характеризуется опорой учителя на жизненный опыт 

обучающихся и соответствием его объяснения возрастным возможностям 

учеников. При этом учителем учитываются современные интересы 

обучающихся, доступность предметной лексики при восприятии материала и 

разведение цели и темы урока.  

F3. Операционально-рефлексивный фактор 

Фактор характеризуется опорой учителя на изученный материал 

обучающимися, включением их рефлексии (что, где и почему непонятно), а 

также подбором и использованием при объяснении мыслительных операций.   

F4. Фактор стимулирования самостоятельных действий 

Фактор характеризуется проблемностью изложения, при этом подбором 

примеров по новой теме и стимулированием учителем самостоятельных 

практических действий у обучающихся.  

F5. Фактор интеграции практических действий и вербального 

объяснения 

Фактор характеризуется опорой при объяснении на изученный материал 

и жизненный опыт обучающихся, интеграции их практических действий и 

вербального объяснения учителя.  

2 серия. В соответствии с целью второй серии исследования перед 

учителями ставились вопросы: а) по каким вербальным и невербальным 
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признакам вы распознаете, что ребенок понимает сущность объясняемого 

материала? б) по каким умениям учащихся вы проверяете понимание учебного 

материала на уроке? 

Выявленные признаки и умения представлены в Таблице № 2. назовем 

их критериями понимания. 

Таблица 2. Критерии, по которым учитель судит о понимании 
учениками изучаемого материала 

№ 

п/п 
Критерии  

Количество 

встречаемости 

1. Включенность ученика в процесс урока  31 

2. 
Правильность ответов на вопросы по новому 

материалу 
18 

3. 
Осознание новой информации и умение 
прогнозировать действия и результат 

11 

4. 
Умение формулировать вопросы по ходу 

объяснения 
14 

5. 
Умение применять новые знания в практической 

деятельности 
23 

6. 
Умение самостоятельно выполнять задания по 

аналогии с объясняемым 
25 

7. 
Умение сравнивать элементы нового материала                

с имеющимися знаниями  
34 

8. 
Умение объясняемые предметы и явления 
относить к определенным категориям по 
признакам  

19 

9. 
Умение своими словами объяснить 

непонимающему сущность нового материала  
40 

10. 
Умение объяснять использование нового 

материала в определенной области 
21 

11. 
Осведомленность ученика в области               

объясняемой темы 
24 

12. 
Способность к рефлексии по заданию учителя 

(ответить на вопрос, закончить предложение и др.) 
12 

13. 
Умение интерпретировать и конкретизировать 

объясняемый материал  
16 
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№ 

п/п 
Критерии  

Количество 

встречаемости 

14. 
Умение рефлексировать свое участие и 

самооценивание на уроке 
27 

15. Одобрение учеником объяснение учителя  31 

16. Активность и позитивный настрой 28 

17. 
Поднятая рука, желание дополнять объяснение 

учителя 
32 

18. 
По ходу объяснения проявлять умение 

формировать причинно-следственные связи 
8 

19. Неотвлекаемость на уроке 37 

По таблице видно, что наиболее встречаемыми  критериями, по которым 

учителя осознают понимание учащимися нового материала,  являются:                      

1) «включенность в процесс урока», 2) «правильность ответов на вопросы по 

новому материалу», 3) «умение применять новые знания в практической 

деятельности», 4) «умение сравнивать элементы нового материала с уже 

имеющимися знаниями», 5) «умение своими словами объяснить 

непонимающему однокласснику сущность нового материала», 6) «взгляд 

направлен на учителя, кивает головой во время объяснения», 7) «поднятая 

рука, желание дополнять учителя» 8) «не отвлекаемость на уроке». Данные 

критерии отмечаются у 80% опрошенных учителей. 

Факторному анализу методом главных компонент (SPSS) во второй 

серии исследования были подвергнуты  критерии, по которым учитель судит о 

понимании учениками изучаемого материала  при его объяснении. 

Далее представляем содержательное описание полученных факторов 

(критериев), по которым учитель судит о понимании нового материала 

учениками: 

 F1. Практико-рефлексивный 

Фактор характеризуется осведомленностью в области объясняемой 

темы, умением дополнять и уточнять рассказ учителя, неотвлекаться, 

рефлексировать свои действия на практике.  
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F2.  Причинно-следственный, практический 

Фактор характеризуется умением формировать причинно-следственные 

связи при объяснении, одобрении информации, идущей от учителя к 

ученикам, проявляющим активность, неотвлекаемость и умение объяснять 

возможность использования этого материала в определенной практической 

области знаний.  

F3.  Сравнительно-объяснительный 

Фактор характеризуется умением формулировать собственные вопросы 

в процессе объяснения и формирование причинно-следственных связей, 

сравнивать элементы нового материала с имеющимися знаниями, объяснять 

своими словами сущность нового материала непонимающему учащемуся.  

F4.  Рефлексивно-прогнозирующий 

Фактор характеризуется осознанием новой информации и 

прогнозированием собственных действий и результата, способностью к 

рефлексии задания, данного учителем и самостоятельным выполнением его по 

аналогии. 

F5. Объяснительно-разъяснительный 

Фактор характеризуется правильностью ответов на вопросы, умением 

объясняемый предмет и явления относить к определенной категории, а также 

своими словами излагать сущность нового материала непонимающим 

учащимся.  

Затем выявленные критерии были разделены по следующим 

основаниям: вербальные, невербальные – для критериев, используемых 

непосредственно в процессе объяснения, которые представлены в Таблице 3. 
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Таблица 3. Классификация критериев, по которым учитель судит                                  

в процессе объяснения о понимании учащимися нового материала                              

по основаниям: вербальные и невербальные 

 
Критерии, используемые непосредственно                                                             

в процессе объяснения 

№ 

п/п 

1 

Вербальные 

№  

п/п 

2 

Невербальные 

1. 

Включенность ученика в 

процесс урока (участие в 

обсуждении, дополнение                      

к ответам других и т.д.) 

7. Неотвлекаемость на уроке 

2. 

Учащийся сам задает вопросы 

по ходу объяснения, проявляет 

заинтересованность 

8. 
Проявление удивления при 

объяснении учителя 

3. 

Учащийся проявляет умение 

сравнивать элементы нового 

материала с уже имеющимися 

знаниями 

9. 
Проявление интереса                            

к объясняемому материалу 

4. 

Осведомленность ученика в 

области той новой темы, 

которую объяснял учитель              

на уроке 

10. 

Взгляд направлен на учителя, 

кивает головой во время 

объяснения 

5. 

Принятие во внимание 

учителем интерпретации и 

конкретизации объясняемого 

материала со стороны 

учащихся (обратная связь)              

на уроке 

11. 
Активность и позитивный 

настрой 

6. 

По ходу объяснения учителя 

может формировать 

причинно-следственные            

связи 

12. 
Поднятая рука, желание 

дополнять учителя 
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Используемые учителем при объяснении вербальные критерии 

понимания являются словесными (в ответах учащихся по ходу объяснения и в 

диалогах), а невербальные – наглядно-действенными. 

Логическим завершением является выделение проверочных критериев 

понимания нового материала учителем. Они представлены в Tаблице 4. 

 
Таблица 4. Критерии, используемые учителем при проверке 

понимания нового материала на уроке 

№  

п/п 
Критерии – умения  

1. Умение применять на практике 

2. Умение правильно отвечать на вопросы по новому материалу 

3. Умение прогнозировать дальнейшие действия и возможный результат 

4. Умение применять новые знания в практической деятельности 

5. 
Умение самостоятельно по аналогии с объясняемым материалом 

выполнять задания 

6. 
Умение объясняемые предметы и явления отнести к определенным 

категориям по соответствующим признакам 

7. 
Умение своими словами объяснить непонимающему однокласснику 

сущность нового материала 

8. 
Умение объяснить возможность использования нового материала                  

в определенной области знаний 

Добиваясь продуктивности понимания объясняемого материала, учителя 

принимают во внимание выделенные критерии в процессе объяснения и при 

проверке понимания прямо на уроке. Осознание критериев понимания при 

проверке усвоения помогает распределить умения по цели их использования 

для продуктивности учебной деятельности. 

3 серия. В соответствии с целью третьей серии исследования учителю 

предлагалось разработать и сформулировать задания (упражнения) по 

закреплению понимания нового материала или подобного ему на основевы 

явленных критериев понимания при проверке.  

В Tаблице 5 представлены примеры типов упражнений по закреплению 

понимания нового материала на основе выделенных учителем критериев 

понимания при проверке на уроке. 
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Таблица 5. Типы заданий (упражнений) по закреплению понимания                        
нового материала на основе выявленных учителем критериев                                       

при проверке понимания 

№              

п/п 
 Типы заданий – упражнений 

1. 
Задание на самостоятельное выполнение по аналогии                                        

с объясняемым материалом  

2. 
Задание на сравнение нового объясняемого материала                                     

с пройденным и установление связи между ними 

3. 
Задание на отнесение объясняемых предметов и явлений                                   

к определенным категориям по соответствующим признакам  

4. Задание: объяснить непонявшим одноклассникам новый материал  

5. 
Задание: объяснить возможность использования нового материала               

в определенной области знаний  

6. 

Проявление способности ученика к рефлексии по заданию учителя 

(ответить на вопросы или закончить предложения, например: 

– что урок мне дал для жизни? 

– что у меня вызвало негативные эмоции на уроке? 

– что особенно мне понравилось из объяснения учителя? 

– в чем новый материал мне помог разобраться? 

– сегодня на уроке я узнал… 

– на уроке мне было трудно… 

– на уроке я выполнил задание по… 

– на уроке мне было интересно… 

– теперь я понимаю, что…) 

7. Проанализировать свое участие на уроке и оценить его после урока 

Использование на практике способов проверки понимания нового 

материала приводит к формированию навыков объяснения, анализа и 

конкретизации выделяемых признаков, отнесения признаков к определенной 

категории, к умению формирования причинно-следственных связей. 

По результатам использования приведенных способов проверки 

критериев понимания, учитель может закреплять эти критерии, одновременно 

добиваясь большего количества понимающих обучающихся на уроке и 

повышать их качество понимания.  
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Заключение 

Проведенное исследование и анализ полученных результатов позволили 

приблизиться к раскрытию важной проблемы в психологии – пониманию в 

процессе обучения. Оно дало возможность остановиться на таких понятиях 

как критерии понимания, определить их место на разных ступенях 

образовательного процесса младших школьников: 

1)  выделить наиболее используемые учителями способы подачи                 

нового материала при подготовке к его объяснению на уроке; 

2)  выделить и классифицировать критерии понимания, используемые 

учителями при объяснении и проверке нового содержания  

изучаемой дисциплины; 

3)  разработать и подобрать типы заданий по закреплению нового 

материала на основе критериев при проверке понимания на уроке. 

Выделенные факторы могут быть использованы при обучении студентов 

педагогических вузов критериям понимания при подготовке к объяснению 

нового материала и его проверке усвоения учащимися в процессе объяснения 

и выполнения конкретных учебных заданий на понимание. Усвоение 

описанных критериев учителями и студентами обеспечивает эффективность 

их собственной деятельности и продуктивность учебной деятельности 

младших школьников за счет присвоения интегрированных критериев 

понимания нового материала, входящих в обозначенные факторы. 

Отработанные алгоритмы присвоения критериев понимания учителем 

позволяют продвигаться по пути формирования понимания на уроках 

учащимся начальных классах. 
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ПРИ ОБУЧАВАЊУ УЧЕНИКА МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА  

Резиме 

У раду се разматрају проблеми разумевања у образовном процесу: опште 

карактеристике разумевања, начини објашњавања новог градива, критеријуми по 

којима наставник суди о учениковом разумевању новог наставног градива и пред-

лаже се класификација критеријума. На основу критеријума које наставник користи 

за проверу разумевања наводе се врсте задатака за обједивање проученог градива. 

Кључне речи: разумевање, тумачење, критеријуми разумевања, класифи-

кација критеријума, образовни процес, педагошка делатност, место критеријума 

разумевања у настави. 
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Апстракт: Електронски уџбеник као продукт дигиталне технологије 

има потенцијално важну улогу у процесу учења и наставе. Аутори у раду 

испитују мишљења учитеља (N = 366) и будућих учитеља (N = 176) у вези 

са (а) предностима и (б) ограничењима примене е-уџбеника у настави срп-

ског језика у млађим разредима основне школе. Истраживачки налази пока-

зују слагање у процени позитивних и негативних аспеката примене овог 

уџбеничког формата у настави. Притом се као најважније предности препо-

знају мултимедијалност, интерактивност и хипертекстуалност, а као најва-

жнија ограничења – слабљење непосредне комуникације између ученика и 

учитеља, читање са екрана и немогућност примене на поједине наставне 

садржаје. 

Ефективност и ефикасност примене е-уџбеника у настави и учењу 

условљена је како карактеристикама структуре и садржаја, тако и начином 

њиховог коришћења. У том смислу, значајна улога у остваривању потенци-

јалног развојно-формативног утицаја електронског уџбеника на ученике 

припада учитељу, који је одговоран за креирање оптималног окружења за 

учење. 

Кључне речи: електронски уџбеник, предности, ограничења, учи-

тељи, будући учитељи. 
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Увод 

Развој дигиталних медија и њихова улога у измењеном друштвеном и 

социјалном контексту у условима глобалне здравствене кризе утицали су и на 

повећање интересовања истраживача и практичара за електронски уџбеник, 

чија је примена у наставном раду у експанзији. Иако овај формат уџбеника 

представља предмет проучавања и промишљања у дужем временском периоду, 

и данас се сматра „новом технологијом”, јер су објективна сазнања о готово 

сваком аспекту електронског уџбеника, од одређења појма до могућности 

примене у настави, релативно скромна. Продукција е-уџбеника последњих 

година код нас доживљава озбиљан замах, али чини се да постојећи е-

уџбеници још увек не остварују образовне потенцијале ни у смислу обима, ни 

у смислу квалитета. Од електронског уџбеника се очекује да, користећи 

могућности дигиталне технологије, оствари развојно-формативни утицај на 

ученика у мери и на начин на који се то штампаним уџбеником не може учи-

нити. Имајући у виду да је учење активност посредовaна социјалним реакци-

јама, информационо-комуникационе технологије, у овом случају електронски 

уџбеник, могу обликовати, умножити и отворити нове могућности интерак-

ције, те на тај начин трансформисати систем учења доносећи сасвим нов при-

ступ (Пешикан, 2016). Електронски уџбеници то још увек не чине, јер тек 

делимично користе потенцијале дигиталног формата и не успевају у довољној 

мери и на оптималан начин да демонстрирају другачији приступ процесу 

учења у односу на штампани уџбеник. 

Теоријски приступ проблему 

Примена дигиталне технологије у образовању омогућује обликовање 

окружења за учење, у оквиру кога е-уџбеник представља потенцијално сред-

ство мотивисања и вођења ученика у процесу конструкције знања. Карактери-

стике е-уџбеника опредељују ефективност и ефикасност његове примене у 

настави. 

Интерактивност. – Имајући у виду идеје социјалног конструктивизма 

који афирмише дијалошку природу учења, интеракција међу учесницима 

наставе, укључујући и интерактивност уџбеника, има значајан утицај на про-

цес и исходе учења. Интерактивност, која се одређује као ,,мера потенцијалних 

могућности медија да омогући кориснику да утиче на садржај и/или облик 

посредоване комуникације” (Jensen, 1998: 201), представља особеност елек-

тронског уџбеника чији садржај није коначан, унапред дат запис, већ флекси-

билан материјал који се прилагођава знању и способностима ученика. Интер-

активни е-уџбеник обезбеђује повратну информацију, која није само обаве-
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штење о исправности одговора, већ и смерница за усвајање нових знања. 

Имајући у виду да ученик може да контролише процес учења и „развије личне 

навигационе обрасце чије карактеристике осликавају његову личност” (Кim 

& Jung, 2010), е-уџбеник неће бити иста „књига” за све кориснике. У том 

смислу, дигитални уџбеници почињу све мање да личе на књиге, а више на 

виртуелне игре у којима су ученици „уроњени” у причу која се мења у 

зависности од избора који праве (Zipke, 2014). Истраживачки налази показују 

да интерактивност е-уџбеника утиче на ниво развијености пажње, доприноси 

посвећености ученика и нарочито подстиче самосталност у учењу (Sun, 

Flores, Tanguma, 2012).  

Видео-игра у функцији учења, као један од аспеката интерактивности е-

уџбеника, повећава мотивацију, доприноси постизању оптималног нивоа кон-

центрације и пажње, развија самопоуздање и смањује страх од неуспеха, речју, 

позитивно утиче на учење (Aleksić, 2019: 280). Ова врста игре у е-уџбенику 

може бити једини или кључни носилац активности у вези са учењем, а може 

бити у функцији мотивисања, припремања, вежбања или евалуације. Учење 

утемељено на дигиталној игри – Digital Game Basing Learning (Prensky, 2001) –  

представља „приступ заснован на интеграцији образовног садржаја у диги-

талне игре који води ка остварењу истих или бољих резултата упоређењу са 

традиционалним приступима наставе” (Prensky, 2001: 146). Иако истраживачи 

бележе бројне позитивне ефекте примене видео-игара у сврху учења (Aleksić 

& Ivanović, 2017), не би требало занемарити ни потенцијалне неповољне 

ефекте њиховог коришћења, што имплицира опрезно приступање њиховој 

примени у образовне сврхе. 

Мултимедијалност. – На основу истраживања која су афирмисала мул-

тимедијално учење (Moreno, 2006; Paivio, 1986; Sweller, 1994; и др.) указујући 

да мултимедија подржава начин на који човек учи, развила се когнитивна тео-

рија мултимедијалног учења, која се заснива на три основне претпоставке: (а) 

претпоставка о двоструком каналу – визуелном и аудитивном – којим се 

информације примају у радну меморију (Baddley, 1986; Paivio, 1986); (б) прет-

поставка о ограниченом капацитету радне меморије (Sweller, 1994) и (в) прет-

поставка о активној обради примљене информације, према којој се знање кон-

струише интегрисањем са постојећим знањем, што резултира стварањем кохе-

рентне менталне структуре. Веће шансе да доспеју у дугорочну меморију и 

стекну статус знања имају информације које се примају кроз аудитивни и 

визуелни канал. Наиме, због ограниченог капацитета, радна меморија ће пре 

процесуирати информације које се примају кроз визуелни и аудитивни канал, 

односно које имају такво, двоструко обележје, након чега се тај обједињени 

модел повезује са претходним знањем и смешта у дугорочну меморију. Емпи-

ријски је доказан позитиван утицај различитих модела  мултимедијалног 

учења – видео-записи олакшавају визуализовање апстрактних појмова, што 

доприноси мисаоном ангажовању, али и успех чини извеснијим (Lau, Yen, Li, 

Wah, 2014); инструкција подржана анимацијом и нарацијом доводи до бољих 
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резултата на тестовима, између осталог и због смањења когнитивног оптере-

ћења (Lu, 2008). Читање подржано аудио-визуелним елементима, читање син-

хронизовано са обележавањем текста, читање са понуђеним речником допри-

носи развоју фонолошке свести, олакшава декодирање речи, унапређује разу-

мевање прочитаног(Shamir, 2009; Zucker, Moody, McKenna, 2009). 

Хипертекстуалност. – Захваљујући дигиталном медију, е-уџбеник може да 

развије мрежну структуру која олакшава повезивање предметних подручја наставе 

српског језика. На тај начин могу се успоставити везе међу садржајима које ће 

верније осликати инхерентну структуру области и које ће ученику понудити више 

„спознајних трајекторија” којима ће пролазити кроз изабрано градиво (Ивић, 

Пешикан и Антић, 2008). Оваква разграната структура своје упориште има у 

хипертексту, који ствара окружење погодно за учење истраживањем и откри-

вањем, при чему ученик активно учествује у конструкцији знања. Приступ 

подацима који нису инкорпорирани у садржај штампаног уџбеника захтева 

време за проверавање веродостојности и прилагођавање потребама наставе, 

док се захваљујући хипертексту е-уџбеник лако и брзо повезује са различитим 

образовним материјалима и базама података (Божић, 2014). Када је у питању 

функционалност структуре садржаја е-уџбеника, емпиријски налази потврђују 

ефективност нелинеарног формата (Schomisch, Zens, Mayr, 2013). Линеарни 

формат одговара читању из разоноде, попут читања белетристике, док се пре-

зентовање информација у нелинеарном формату показало као нарочито кори-

сно у наставном раду на тексту, при чему се ангажују додатне стратегије које 

унапређују разумевање и проучавање књижевног дела. 

Иако интерактивност, мултимедијалност и хипертекстуалност, као нај-
значајније одлике дигиталног медија, у функцији учења представљају кључне 
вредности е-уџбеника, оне истовремено носе одређене ризике по процес 
учења, као што су проблеми когнитивног преоптерећења узрокованог мно-
штвом разноврсних садржаја који се нуди кориснику, односно бројношћу и 
разноврсношћу информација, затим нестабилност пажње услед честе промене 
фокуса, као и површност при читању, која резултира неразумевањем или недо-
вољним разумевањем прочитаног и слично. Са друге стране, најзначајнија 
ограничења примене е-уџбеника јесу проблем квалитета комуникације између 
учитеља и ученика, затим читање са екрана и праћење инструкције, односно 
сналажење у уџбенику, као и тешкоће у усмеравању пажње ка релевантним 
елементима садржаја. 

Слабљење непосредне комуникације између учитеља и ученика. – При-
мена е-уџбеника у настави може негативно утицати на непосредни контакт 
учитеља и ученика, иако се о присутности наставника (teaching-presence) 
говори као о једном од три кључна аспекта учења у онлајн окружењу (Пеши-
кан, 2016). Остваривање бројних, комплексних улога учитеља у савременом 
васпитнообразовном систему може допринети квалитету комуникације са уче-
ником, независно од осталих елемената наставе. Заједнички рад наставника и 
ученика приликом употребе е-уџбеника има незаменљиву педагошку вред-
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ност и она не сме бити угрожена, тако да мора постојати свест о овом потен-
цијалном ограничењу електронског формата уџбеника. 

Тешкоће у фокусирању пажње. – Негативни ефекти дигиталних медија у 

целини одређују се као „технологија прекидања” (Carr, 2011). Интернет, на 

пример, ствара површне читаоце и промовише недовољно промишљање при 

читању, те ужурбано и расејано размишљање, имајући у виду да читаоце ретко 

води према садржају повезаном са делом које се чита (Теркл, 2011: 329). Када 

је у питању електронски уџбеник, усредсређеност ученика на рецепцију и 

обраду секундарних или пратећих елемената примарног садржаја може дове-

сти до презасићености корисника информацијама, што даље може резултирати 

тешкоћама при фокусирању на кључне елементе садржаја. У том смислу, креа-

тори овог уџбеничког формата одговорни су за оптимално коришћење потен-

цијала дигиталне технологије у функцији учења посредством е-уџбеника. 

Сналажење у уџбенику. – За разлику од штампаног текста, чији је садр-

жај фиксиран, дакле стабилан и постојан, дигитални текст карактерише одре-

ђена врста флуидности, која може отежавати читање и учење. Такође, и кре-

тање кроз поглавља или прелажење са једне на другу тему може бити ком-

плексније и захтевније у електронском формату. Јанг духовито примећује да је 

најкомпликованији део код поучавања уз примену е-уџбеника – довести све 

ученике на исту страну (Young, 2009). 

Читање са екрана отежава коришћење електронске књиге, а самим тим 

и електронског уџбеника из различитих разлога – напрезања очију и бола у 

леђима (Duran, 2013), својеврсног синдрома компјутерског вида, који је поред 

физичких сметњи праћен и менталним замором, затим споријег читања због 

„губљења” линије или реда током читања (Tosun, 2014). Читање са екрана пре-

познато је као кључни проблем приликом учења из е-уџбеника и од стране 

његових корисника (Liu, 2012). 

Наставник је одговоран за успешно интегрисање електронског уџбеника 

у наставу и оптимално коришћење његових потенцијала. У том смислу, његова 

перцепција предности и ограничења примене овог уџбеничког формата може 

допринети свеобухватнијем сагледавању улоге е-уџбеника у васпитнообразов-

ном процесу, као и унапређењу компетенција будућих наставника у вези са 

применом савремене технологије у остваривању задатака наставе. 
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Методолошки оквир истраживања 

Електронски уџбеник, који интегрише вредности савремене дигиталне 

технологије и дидактичко-методичке потенцијале уџбеника као средства 

учења, може допринети конструкцији знања у зависности од квалитета и 

интензитета комуникације остварене са учеником. Допринос е-уџбеника 

остваривању задатака наставе и учења условљен је, између осталог, и каракте-

ристикама самог електронског уџбеника. У том смислу, интересовало нас је 

како се учитељи и будући учитељи одређују према појединим аспектима ква-

литета овог средства учења. Предмет истраживања јесте разматрање афирма-

тивних и негативних аспеката примене електронског уџбеника у функцији 

наставе и учења. Циљ је био да се испитају мишљења учитеља и студената 

учитељских и педагошких факултета у вези са карактеристикама е-уџбеника 

које су у литератури препознате као фактори који омогућавају, односно огра-

ничавају ефекте његове примене у настави. Истраживачки задаци односили су 

се на упоређивање мишљења учитеља и будућих учитеља у вези са (а) предно-

стима и (б) ограничењима примене е-уџбеника у настави српског језика у 

млађим разредима основне школе. 

Истраживање је засновано на примени дескриптивне методе, а подаци 

су добијени анкетирањем учитеља, спроведеног почетком 2018. године и 

анкетирањем студената учитељских и педагошких факултета, које је спрове-

дено у септембру 2022. године. Узорак је чинило 366 учитеља, који су школске 

2017/2018. били запослени у 32 основне школе у 16 градова и општина у Репу-

блици Србији, и 176 студената са три универзитета, односно четири учитељска 

и педагошка факултета из Србије, и то: Педагошког факултета у Ужицу и 

Факултета педагошких наука у Јагодини (Универзитет у Крагујевцу), Учитељ-

ског факултета Универзитета у Београду и Педагошког факултета у Сомбору 

Универзитета у Новом Саду. Као независне варијабле у односу на испитивање 

мишљења учитеља операционализовани су: стручна спрема (виша, висока, 

мастер) и радно искуство (до 10 година, 11–20, 21–30, више од 30 година), а 

независне варијабле у односу на испитивање мишљења студената су година 

студија (трећа и четврта) и просечна оцена остварена током студија (између 
6 и 7, између 7 и 8, између 8 и 9, између 9 и 10). 

Добијени подаци обрађени су квантитативно – применом статистичког 

софтверског пакета IBM SPSS Statistic 20. Коришћене су фреквенције и про-

центи као мере дескриптивне статистике, а за тестирање разлика у мишљењу 

учитеља и студената примењен је хи-квадрат тест. 
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Резултати истраживања 

Предности примене е-уџбеника у настави српског језика                                   

према мишљењу учитеља и будућих учитеља 

Научно-истраживачка теорија и наставна пракса испитују и преиспитују 
вредности појединих елемената е-уџбеника и њиховог доприноса остваривању 
наставних циљева. Полазећи од важности улоге учитеља у васпитнообразов-
ном процесу, као и од значаја адекватне припреме будућих учитеља за ту 
улогу, од њих је тражено да искажу своје мишљење у вези са предностима 
примене е-уџбеника у настави српског језика, избором највише три понуђена 
одговора (Интегрисани речник непознатих речи; Хипервезе (ка изворима на 
интернету, другим наставним садржајима и сл.); Интегрисани додатни 
материјали за рад (радна свеска, наставни листови, вежбе и сл.); Мултиме-
дијална презентација садржаја (слике, анимације, аудио и видео-записи); 
Интерактивност; Манипулисање садржајем (подвлачење, копирање, увећа-
вање текста); Видео-игра у функцији учења). Такође, омогућено је и допуња-
вање листе понуђених одговора. 

Истраживачки налази показују да су позитивни аспекти примене е-
уџбеника у настави српског језика, према мишљењу највећег процента анкети-
раних учитеља – мултимедијална презентација садржаја (60,1%), интерак-
тивност (57,6%), хипервезе (36,3%) и интегрисани додатни материјали за 
рад (35,8%) (Табела 1). Имајући у виду да је анкетирање учитеља реализовано 
недуго после доношења нормативних аката који тек у извесној мери уређују 
креирање и примену е-уџбеника (Закон о уџбеницима, 2015; Правилник о 
стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби, 2018), те 
да испитаници нису имали много искуства у настави уз коришћење е-уџбе-
ника, препознали су образовне потенцијале различитих елемената ове врсте 
уџбеника. Будући учитељи у извесној мери деле мишљење учитеља у вези са 
афирмативним аспектима примене е-уџбеника у функцији наставе и учења. 
Наиме, највећи проценат анкетираних издваја следеће карактеристике: мулти-
медијална презентација садржаја (68,8%); интегрисани додатни материјали 
за рад (42,0%); интерактивност и интегрисани речник непознатих речи 
(38,1%); хипервезе (34,7%) (Табела 2). 

Табела 1. Мишљења учитеља о предностима електронског уџбеника 

Предност електронског уџбеника 
Јесте предност Није предност 

f % f % 

Интегрисани речник непознатих речи 68 18,6 298 81,4 

Хипервезе 133 36,3 233 63,7 

Интегрисани додатни материјали за рад 131 35,8 235 64,2 
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Предност електронског уџбеника 
Јесте предност Није предност 

f % f % 

Мултимедијална презентација садржаја 220 60,1 146 39,9 

Интерактивност 211 57,6 155 42,4 

Манипулисање садржајем 68 18,6 298 81,4 

Видео-игра у функцији учења 63 17,2 303 82,8 

Мултимедијалност као неизоставан елеменат е-уџбеника који омогућује 

визуелизацију и очигледност, а самим тим и боље разумевање наставних 

садржаја, доприноси повећању мотивације и интересовања ученика за рад, 

препозната је од стране обе групе испитаника као предност. Више од половине 

учитеља и око трећине студената позитивно процењује значај интерактивности 

е-уџбеника, што се може објаснити значајем ове карактеристике у контексту 

формативног вредновања знања и рада ученика – као елемента наставе којим 

се у већој мери баве учитељи него студенти. Хипервезе и интегрисани додатни 

материјали за рад доприносе интегративном сагледавању наставних садржаја 

који превазилазе границе једног наставног предмета и једног уџбеника, што 

такође препознају и учитељи и будући учитељи. 

Интересантно је да је најмањи проценат и учитеља (17,2%) и студената 

(23,9%) мишљења да видео-игра у функцији учења представља аргумент за 

примену е-уџбеника у настави. Добијени резултат може се поткрепити аргу-

ментима који објашњавају недовољну примену дигиталних игара уопште у 

настави – изазови при остваривању наставних циљева и инкорпорирању у 

ригидан, временски ограничен оквир наставног програма, као и недостатак 

подршке примени видео-игара у настави и учењу (Aleksić, 2019: 281–282). 

Табела 2. Мишљења будућих учитеља о предностима                                  

електронског уџбеника 

Предност електронског уџбеника 
Jесте предност Није предност 

f % f % 

Интегрисани речник непознатих речи 67 38,1 109 61,9 

Хипервезе 61 34,7 115 65,3 

Интегрисани додатни материјали за рад 74 42,0 102 58,0 

Мултимедијална презентација садржаја 121 68,8 55 31,2 

Интерактивност 67 38,1 109 61,9 

Манипулисање садржајем 59 33,5 117 66,5 

Видео-игра у функцији учења 42 23,9 134 76,1 
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Стручна спрема и радно искуство не утичу значајно на мишљење учи-

теља о предностима е-уџбеника у функцији остваривања задатака наставе 

(Табела 3). 

Табела 3. Мишљења учитеља о предностима е-уџбеника с обзиром                             
на степен стручне спреме и године радног искуства 

Предност електронског 

уџбеника 

Стручна спрема Радно искуство 

χ² df p χ² df p 

Интегрисани речник 

непознатих речи 
2,336 1 0,121 2,450 3 0,484 

Хипервезе 2,969 1 0,082 6,930 3 0,076 

Интегрисани додатни 

материјали за рад 
0,264 1 0,605 1,362 3 0,711 

Мултимедијална презентација 

садржаја 
0,193 1 0,660 0,616 3 0,893 

Интерактивност 1,519 1 0,214 1,695 3 0,633 

Манипулисање садржајем 0 1 1,001 0,980 3 0,802 

Видео-игра у функцији учења 2,812 1 0,095 3,139 3 0,375 

Година студија значајно утиче на мишљење будућих учитеља о значају 

интегрисаних додатних материјала као компоненте е-уџбеника у настави срп-

ског језика (χ² = 7,699, df = 1, p = 0,006), при чему већи проценат студената 

четврте године истиче важност ове карактеристике електронског уџбеника 

(Табела 4). Са друге стране, студенти треће године у већој мери издвајају 

видео-игру као позитиван елеменат е-уџбеника, што се статистички значајно 

разликује од мишљења студената четврте године (χ² = 9,464, df = 1, p = 0,002). 

Када је у питању успех на студијама као независна варијабла, резултати потвр-

ђују значај разлика у мишљењу студената у вези са манипулисањем садржајем 

е-уџбеника (χ² = 9,464, df = 1, p = 0,002), што као предност издваја највећи 

проценат подгрупе анкетираних са највишим просеком на студијама, затим у 

вези са интерактивношћу (χ² = 9,464, df = 1, p = 0,002), чији значај наглашавају 

студенти са просечном оценом између 8 и 9, као и у вези са мултимедијалном 

презентацијом садржаја (χ² = 9,464, df = 1, p = 0,002), коју апострофира највећи 

проценат будућих учитеља који су на студијама остварили просек између 7 и 8 

(Табела 4). 
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Табела 4. Мишљења будућих учитеља о предностима е-уџбеника                                      
с обзиром на годину студија и успех на студијама 

Предност електронског 

уџбеника 

Година студија Успех на студијама 

χ² df p χ² df p 

Интегрисани речник 
непознатих речи 

0,972 1 0,324 1,407 3 0,704 

Хипервезе 0,116 1 0,733 4,159 3 0,245 

Интегрисани додатни 
материјали за рад 

7,699 1 0,006** 3,080 3 0,379 

Мултимедијална   
презентација садржаја 

0,183 1 0,668 10,753 3 0,013* 

Интерактивност 1,683 1 0,195 8,444 3 0,038* 

Манипулисање садржајем 0,350 1 0,554 13,605 3 0,003** 

Видео-игра у функцији учења 9,464 1 0,002** 1,238 3 0,744 

* Статистички значајна разлика на нивоу 0,05 

**Статистички значајна разлика на нивоу 0,01 

Мултимедијалност, интерактивност и хипертекстуалност, као темељне 

одлике е-уџбеника, препознате су и од стране учитеља и будућих учитеља као 

елементи који, уколико су на одговарајући начин и у одговарајућој мери 

инкорпорирани у његову структуру и садржај и уколико се на одговарајући 

начин користе, могу значајно допринети квалитету наставе и учења и квали-

тету стечених знања. 

Ограничења примене е-уџбеника у настави српског језика                                

према мишљењу учитеља и будућих учитеља 

Полазећи од теоријских и емпиријских истраживања електронских 
уџбеника и учења у дигиталном окружењу, у којима се указује на одређена 
ограничења овог средства учења (Теркл, 2011; Carr, 2011; Bus, Takach, Kegel, 
2014), која су релевантна како за креаторе, тако и за кориснике е-уџбеника, а 
имајући у виду кључну улогу наставника у процесу планирања, реализације и 
евалуације наставе, испитивана су мишљења учитеља и будућих учитеља у 
вези са значајем појединих особености примене е-уџбеника, које могу пред-
стављати ограничење у настави српског језика у млађим разредима основне 
школе. Учесницима у истраживању понуђена је могућност избора највише три 
од пет понуђених негативних карактеристика коришћења е-уџбеника (Ограни-
чена могућност примене за поједине наставне садржаје; Читање са екрана; 
Сналажење у уџбенику; Слабљење непосредне комуникације ученик – учитељ; 
Тешкоће у фокусирању пажње на кључне елементе садржаја), као и могућ-
ност дописивања одговора. 
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Резултати истраживања показују да је слабљење непосредне комуника-
ције ученик – учитељ најзначајнији недостатак примене е-уџбеника у настави 
српског језика, према мишљењу учитеља (56,3%), као и значајно већег про-
цента будућих учитеља (81,8%) (Табела 5, Табела 6). Наведени налази не изне-
нађују, имајући у виду да интерактиван е-уџбеник може одговорити на већину 
питања која се односе на наставни садржај, али и мотивисати ученика на само-
сталан истраживачки рад, што у значајној мери може утицати и на интензитет 
и на квалитет комуникације између ученика и учитеља. Са друге стране, има-
јући у виду да се од савременог наставника очекује да буде способан да оба-
вља око 195 улога и функција, да поседује 200 позитивних моралних особина, 
50 врста и облика компетенција, знања из најмање 10 научних области и 
дисциплина, те да може да остварује 80 врста и облика учења, тј. врста наставе 
и подучавања (Danilović, 2011: 2), без обзира на обухватност и софистицира-
ност функција е-уџбеника, његова примена не може изместити учитеља на 
периферију образовно-васпитног процеса. 

Табела 5. Мишљења учитеља о ограничењима                                                  
електронског уџбеника 

Ограничења електронског 

уџбеника 

Јесте ограничење Није ограничење 

f % f % 

Немогућност примене за поједине 

наст. садржаје 
114 31,1 252 69,9 

Читање са екрана 83 22,7 283 77,3 

Сналажење у уџбенику 77 21,0 289 79,0 

Слабљење комуникације ученик – 

учитељ 
206 56,3 160 43,7 

Фокусирање пажње на важне 

елементе садржаја 
101 27,6 265 72,4 

Нешто друго 26 7,1 340 92,9 

На другом месту по важности, према мишљењу скоро две трећине анке-
тираних студената (73,7%), читање са екрана ограничава ефикасност примене 
електронског уџбеника у настави српског језика (Табела 6). Са друге стране, 
око једне трећине учитеља (31,1%) друго место у хијерархији недостатака е-
уџбеника додељује ограниченој могућности примене за поједине наставне 
садржаје (Табела 5). Може се закључити да су студенти приликом процене 
ограничења читања са екрана транспоновали свој доживљај читања електрон-
ске књиге или учења из е-уџбеника, имајући у виду истраживачке налазе који 
бележе различите аспекте недостатака електронске књиге „од прилагођености 
физичком хабитусу читаоца, преко одвојености садржаја текста од електрон-
ског читача, до недостатка тактилних и визуелних елемената, значајних како за 
’доживљај’ читања [...], тако и за разумевање прочитаног” (Костић и Пурић, 
2021: 77–78), односно који указују да чак 82% испитаника читање са екрана 
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перципира као основни проблем приликом учења из електронског уџбеника 
(Liu, 2012). Такође, испитивање ставова студената учитељских и педагошких 
факултета из четири државе Западног Балкана показује да су управо особено-
сти читања са екрана процењене као најважнији недостаци е-књиге – „немо-
гућност мултисензорног доживљаја при читању, то јест недостатак мириса и 
звука при окретању страница, као и замарање читаоца при њеном коришћењу” 
(Костић и Пурић, 2021: 89). И учитељи су приликом процене значаја читања са 
екрана у смислу ограничења е-уџбеника имали у виду своја наставна искуства. 
Међутим, треба нагласити да оптимална примена уџбеника у настави подразу-
мева и штампани и електронски формат, који се међусобно допуњују, чиме би 
се могла избећи ограничења у смислу примерености појединим предметним 
подручјима или наставним садржајима. 

Тешкоће у фокусирању пажње ученика на кључне елементе садржаја 
као потенцијално ограничење е-уџбеника издвајају и учитељи (27,6%) и 
будући учитељи (43,8%) (Табела 5, Табела 6). Имајући у виду карактеристике 
дигиталних садржаја који су врло привлачни ученицима млађег школског 
узраста и одређеног развојног нивоа, као и чињеницу да су прво почели да се 
користе у функцији игре и забаве, а тек потом организовано и системски и у 
сврху учења, оправдана је процена учесника у истраживању да е-уџбеник не 
доприноси у довољној мери усмеравању ученичке пажње на релевантне еле-
менте наставних садржаја. Међутим, ово ограничење је потенцијално и може 
се, бар у извесној мери превазићи у процесу креирања и одобравања е-уџбе-
ника за употребу у настави. Наиме, атрактивна програмерска решења и допа-
дљив дизајн посредно утичу на мотивисаност ученика за коришћење овог 
формата уџбеника, али пре свега морају бити у функцији наставе и учења.  

Учитељи који су допунили листу ограничења примене е-уџбеника 
(7,1%) навели су недовољну техничку опремљеност школе у којој раде, што 
свакако ограничава могућност коришћења, али не представља негативан еле-
менат примене самог уџбеника. Будући учитељи нису наводили друга потен-
цијална ограничења е-уџбеника. 

Табела 6. Мишљења будућих учитеља о ограничењима                                 

електронског уџбеника 

Ограничење електронског уџбеника 
Јесте ограничење Није ограничење 

f % f % 

Немогућност примене за поједине 

наст. садржаје 
62 35,2 114 64,8 

Читање са екрана 129 73,7 46 26,3 

Сналажење у уџбенику 48 27,3 128 72,7 

Слабљење комуникације  

ученик – учитељ 
144 81,8 32 18,2 

Фокусирање пажњена важне 

елементе садржаја 
77 43,8 99 56,2 
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Ниво формалног образовања и искуство учитеља у наставном раду не 

утичу значајно на њихову процену утицаја појединих негативних аспеката 

примене е-уџбеника у настави српског језика (Табела 7). 

Табела 7. Мишљења учитеља о ограничењима е-уџбеника с обзиром                              
на степен стручне спреме и године радног искуства 

Ограничење електронског 

уџбеника 

Стручна спрема Радно искуство 

χ² df p χ² df p 

Немогућност примене за  

поједине наст. садрж. 
0,068 1 0,794 0,607 3 0,894 

Читање са екрана 0,192 1 0,661 6,549 3 0,087 

Сналажење у уџбенику 1,732 1 0,188 1,343 3 0,718 

Слабљење комуникације  

ученик – учитељ  
0,171 1 0,679 1,010 3 0,798 

Фокусирање пажње на важне 

елементе садржаја 
0,088 1 0,766 2,372 3 0,498 

Нешто друго 0,009 1 0,924 2,197 3 0,532 

Студенти треће и четврте године студија не разликују се у процени 

значаја појединих ограничења е-уџбеника у раду са ученицима млађег школ-

ског узраста, у настави српског језика (Табела 8). Са друге стране, успех на 

студијама као независна варијабла значајно утиче на мишљења студената (χ² = 

10,104, df = 3, p = 0,018) у вези са ограниченом могућношћу примене е-уџбе-

ника за поједине наставне садржаје. Највећи проценат будућих учитеља који 

су остварили најнижи успех на студијама истиче важност овог потенцијалног 

ограничења електронског уџбеника, док се проценат студената који деле 

њихово мишљење смањује са повећањем просечне оцене. 

Табела 8. Мишљења будућих учитеља о ограничењима е-уџбеника                                   

с обзиром на годину студија и успех на студијама 

Ограничење електронског 

уџбеника 

Година студија Успех на студијама 

χ² df p χ² df p 

Немогућност примене за 

поједине наст. садрж. 
1,204 1 0,273 10,104 3 0,018* 

Читање са екрана 0,462 1 0,497 3,295 3 0,348 

Сналажење у уџбенику 1,762 1 0,184 0,360 3 0,948 

Слабљење комуникације 

ученик – учитељ  
0,794 1 0,373 7,110 3 0,068 

Фокусирање пажње на важне 

елементе садржаја 
1,935 1 0,164 6,876 3 0,076 

* Статистички значајна разлика на нивоу 0,05 

**Статистички значајна разлика на нивоу 0,01 
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Учитељи и будући учитељи деле мишљење да поједине карактеристике 

е-уџбеника, као што су атрактивност дизајна, игровни и игролики потенцијал, 

које представљају специфичности у односу на штампани, али и сама примена 

електронског уџбеника као мултимедијалног, интерактивног, хипертекстуал-

ног средства учења, истовремено представљају и потенцијална ограничења, 

која се манифестују као слабљење непосредне комуникације између учитеља и 

ученика или тешкоће у фокусирању ученичке пажње на кључне елементе 

садржаја.  

Закључна разматрања 

Експанзија дигиталне технологије рефлектовала се у свим сферама живота 

савременог човека, а промена друштвеног контекста у условима пандемије 

изазване вирусом ковид-19 учврстила је позиције „нове електронске културе” 

(Маширевић, 2015: 90), нарочито у васпитнообразовном систему. Електронска 

револуција није означила завршетак Гутенбергове ере (Костић и Пурић, 2021), али 

је резултирала појавом електронске, дигиталне књиге, а потом и електронског 

уџбеника. На пажњу коју је изазвала појава е-уџбеника и очекивања од ефеката 

његове примене у васпитнообразовном раду указују и предвиђања која су се 

појавила још почетком протекле деценије – да ће бити једна од шест технологија 

која ће значајно утицати на наставу и учење и изменити људску перцепцију 

читања и приступа информацијама (The Horizon Report, 2011). 

Предвиђања су се остварила тек у извесној мери. Електронски уџбеник 

прилагођен захтевима процеса наставе и учења, као и развојним карактеристи-

кама ученика и даље је у процесу развоја, односно актуелни су различити 

модели испитивања и прилагођавања могућности дигиталног дидактичко-

методички обликованог садржаја у функцији конструкције знања. У том сми-

слу, разматрање квалитета и ограничења електронског уџбеника допринеће 

испитивању њихових потенцијала у васпитнообразовном контексту, а може 

резултирати и смерницама за унапређење квалитета. 

Резултати истраживања показују да се учитељи и будући учитељи 

углавном слажу у процени позитивних и негативних аспеката примене 

електронских уџбеника у настави српског језика. Мултимедијално, интерак-

тивно и хипертекстуално повезивање садржаја препознали су као најважније 

предности у функцији креирања оптималног окружења за учење, док као 

кључне ограничавајуће факторе примене овог уџбеничког формата одређују 

слабљење непосредне комуникације између ученика и учитеља, читање са 

екрана и ограничене могућности примене на поједине наставне садржаје, а у 

мањој мери и тешкоће у усредсређивању ученичке пажње на кључне елементе 

садржаја. Стручна спрема и радно искуство учитеља не утичу на њихову про-

цену, док година студија и успех на студијама опредељују мишљења будућих 

учитеља о појединим аспектима квалитета е-уџбеника. 
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Ефективност и ефикасност примене електронског уџбеника у настави и 

учењу условљена је не само њиховим дигиталним перформансама обликова-

ним према ученичким карактеристикама и школском нивоу (Kim & Lee, 2012: 

91), већ у значајној мери и начином њиховог коришћења. У том смислу, у кон-

тексту наставе у млађим разредима основне школе, учитељ има кључну улогу 

у промишљању примене е-уџбеника у функцији остваривања наставних зада-

така, али и у оспособљавању ученика за његово правилно и делотворно 

коришћење у конструкцији знања (Dobler, 2015), имајући у виду да све што је 

могуће да се изведе са информационо-комуникационом технологијом не мора 

истовремено бити пожељно, потребна је „независна, нетехнолошка основа која 

ће обезбедити добре разлоге” за њихову употребу (Salomon & Perkins, према: 

Пешикан, 2016). 

 

Литература 

 

Aleksić, V. & Ivanović, M. (2017). A Literature Review of Empirical Research on the 
Effects of Digital Games on Learning Styles and Multiple Intelligences. Croatian 

Journal of Education, 19(2), 511–562. DOI 10.15516/cje.v. 

Aleksić, V. (2019). Digital game-based learning operationalization strategies. Zbornik 

radova, 22(21), 279–290. Retriеved August 12, 2022 from the World Wide Web 

https://zbornikradova.pfu.kg.ac.rs/21-19/. 

Божић, С. (2014). Значај теорије хипертекста за наставу књижевности. У Б. 
Димитријевић (ур.): Свет у књижевности – књижевност у свету (59‒72). 
Ниш: Филозофски факултет. Retriеved Аugust 5, 2022 from the World Wide 
Web https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2014/download/889_817c63dd85e6e74f 
96064ace21c1b784. 

Bus, G. A, Takach, K. Z & Kegel, C. A. T. (2015). Affordances and limitations of 
electronic storybooks for young children’s emergent literacy. Developmental 
review, 35, 79‒97. Retriеved May, 5, 2022 from the World Wide Web 
https://www.research.ed.ac.uk/files/242178015/BusEtal2014DRAffordancesAndLi
mitations.pdf. 

Danilović, М. (2011). Nastavnik kao uzor, model, idol, ideal, simbol, vrednost, tj. mera 
savršenog i svestrano obrazovanog čoveka. U D. Golubović (ur.), Tehnologija, 
informatika i obrazovanje za društvo učenja i znanja, rad štampan u celini, 3–5. jun 
2011, Čačak (3–25). Čačak: Tehnički fakultet. Retriеved April 6, 2022 from the 
World Wide Web http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/tio6/radovi/1)%20Uvodni% 
20referati/PDF/101%20Danilovic%20-%20Nastavnik%20kao%20uzor.pdf. 

Dobler, E. (2015). E-textbooks. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 58(6), 482–491. 

DOI 10.1002/jaal.391.  

Duran, E. (2013). Investigation on views and attitudes of students in Faculty of 
Education about reading and writing on screen. Educational Research and Review, 
8(5), 203‒211. Retriеved June 12, 2022 from the World Wide Web https:// 

academicjournals.org/article/article1379667224_Duran.pdf. 



Пурић, Д., Секач, В.: Предности и ограничења примене е-уџбеника у настави... 

ЗБОРНИК РАДОВА  ГОД. 25  БР. 24  ДЕЦЕМБАР 2022  77–94 

 

92 

Закон о уџбеницима (2015). Службени гласник Републике Србије, број 68/2015. 

Zipke, M. (2014). Building an E-book library. Reading Teacher, 67(5), 375‒383. 

Retriеved September 12, 2022 from the World Wide Web https://ila.onlinelibrary. 

wiley.com/doi/abs/10.1002/trtr.1221. 

Zucker, A. T, Moody, K. A & McKenna, C. M. (2009). The effects of electronic books 

on prekindergarten-to-grade 5 students’ literacy and language outcomes: a research 

synthesis. Journal of Educational Computing Research, 40(1) 47‒87. Retriеved 

August 12, 2022 from the World Wide Web https://www.academia.edu/844162/ 

The_Effects_of_Electronic_Books_on_Pre_Kindergarten_to_Grade_5_Students_Li

teracy_and_Language_Outcomes_A_Research_Synthesis. 

Ивић, И., Пешикан, А. и Антић, С. (2008). Водич за добар уџбеник. Нови Сад: Платонеум.  

Jensen, J. F. (1998). Interactivity: Tracking a new concept in Media and Communication 

Studies. Nordicom Review, 1, 185‒204. Retriеved September 12, 2022 from the 

World Wide Web http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1534605 

/FULLTEXT01.pdf. 

Kim, S. W. & Lee, M. G. (2012). Utilization of Digital Textbooks in Korea. In T. T. 

Goh, B. C. Seet & P. C. Sun (eds.): E-Books & E-Readers for E-Learning. 

Wellington: Victoria Business School. Retriеved May 9, 2022 from the World 

Wide Web https://files.core.ac.uk/pdf/86/9543886.pdf. 

Костић, Љ. и Пурић, Д. (2021). Ставови студената педагошких и учитељских 

факултета Западног Балкана о коришћењу електронске књиге у измењеном 

друштвеном контексту. У С. Маринковић (ур.): Наука, настава, учење у 

измењеном друштвеном контексту (73–94). Ужице: Педагошки факултет. 

Lau, R. W. H, Yen, N. Y, Li, F. & Wah, B. (2014). Recent development in multimedia e-

learning technologies. Retriеved May 5, 2022 from the World Wide Web https:// 

www.researchgate.net/publication/257676338_Recent_development_in_multimedi

a_e-learning_technologies. 

Liu, Z. (2012). Is it time for wider acceptance of e-textbooks?An examination of student 

reactions to e-textbooks. Chinese Journal of Library and Information Science, 5(3), 

76‒87. Retriеved September 11, 2022 from the World Wide Web https:// 

scholarworks.sjsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1068&context=slis_pub. 

Lu, T. (2008). Effects of multimedia on motivation, learning and performance: The role 

of prior knowledge and task constraints (Unpublished doctoral dissertation). 

Retriеved May 5, 2022 from the World Wide Web https://etd.ohiolink.edu/ 

apexprod/rws_etd/send_file/send?accession=osu1218660147&disposition=inline. 

Маширевић, Љ. (2015). Утицај дигитализације на будућност књиге. Kultura: 

časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, 147, 82–99. 

Moreno, R. (2006). Learning with high tech and multimedia environments. Current 

Directions in Psychological Science, 15, 63‒67. DOI 10.1111/j.0963-

7214.2006.00408.x. 

Paivio, A. (1986). Mental representations: A dual-coding approach. New York: Oxford 

University Press. 

https://ila.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/trtr.1221
https://ila.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/trtr.1221
https://doi.org/10.1111/j.0963-7214.2006.00408.x
https://doi.org/10.1111/j.0963-7214.2006.00408.x
http://refhub.elsevier.com/S0273-2297(14)00050-1/sr0275
http://refhub.elsevier.com/S0273-2297(14)00050-1/sr0275


Пурић, Д., Секач, В.: Предности и ограничења примене е-уџбеника у настави... 

ЗБОРНИК РАДОВА  ГОД. 25  БР. 24  ДЕЦЕМБАР 2022  77–94 

 

93 

Пешикан, А. (2016). Најчешће заблуде о информационо-комуникационим 

технологијама у образовању. Настава и васпитање, LXV(1), 31–46. 

Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби 

(2018). Просветни гласник, Службени гласник Републике Србије, број 45/2018. 

Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. Part 1. On the Horizon, 9(5), 1–

6. Retriеved May 5, 2022 from the World Wide Web https://www.marcprensky. 

com/writing/Prensky%20%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-

%20Part1.pdf. 

Schomisch, S., Zens, M. & Mayr, P. (2013). Are e-readers suitable tools for 

scholarlywork?. Results from a user test. Online Information Review, 37(3), 

388‒404. Retriеved June 2, 2022 from the World Wide Web 

https://www.researchgate.net/publication/224907251_Are_ereaders_suitable_tools

_for_scholarly_work. 

Shamir, A. (2009). Processes and outcomes of joint activity with e‐books for promoting 

kindergarteners’ emergent literacy. Educational Media International, (46)1, 81–96. 

DOI 10.1080/09523980902781295. 

Sun, J., Flores, J. & Tanguma, J. (2012). E-textbooks and students’ learning experiences. 

Decision Sciences Journal of Innovative Education, 10(1), 63‒77. Retriеved June 

3, 2022 from the World Wide Web https://www.researchgate.net/publication/ 

261540393_ETextbooks_and_Students'_Learning_Experiences. 

Sweller, J. (1994). Cognitive load theory, learning difficulty, and instructional design. 

Learning and Instruction, 4, 295–312. DOI 10.1016/0959-4752(94)90003-5. 

Теркл, Ш. (2011). Сами заједно. Београд: Клио. 

Tosun, N. (2014). A Study on Reading Printed Books or E-books: Reasons for Student-

Teachers Preferences. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 

13(1), 21–28. Retrieved July 28, 2022 from the World Wide Web https://files.eric. 

ed.gov/fulltext/EJ1018172.pdf. 

The Horizon Report (2011). The New Media Consortium. Retriеved August 23, 2022 

from the World Wide Web https://library.educause.edu/-/media/files/library/2011 

/2/hr2011-pdf.pdf. 

Carr, N. (2011). The Shallows: What the Internet is Doing to Our Brains. New York: W. 

W. Norton & Company. 

Young, J. R. (2009). This could be the year of e-textbooks, if students accept them. 

Chronicle of Higher Education. Retriеved May 3, 2022 from the World Wide Web 

https://www.chronicle.com/article/this-could-be-the-year-of-e-textbooks-if-

students-accept-them/. 

  

https://doi.org/10.1080/09523980902781295
https://doi.org/10.1016/0959-4752%2894%2990003-5
https://library.educause.edu/-/media/files/library/2011%20/2/hr2011-pdf.pdf
https://library.educause.edu/-/media/files/library/2011%20/2/hr2011-pdf.pdf
https://www.chronicle.com/article/this-could-be-the-year-of-e-textbooks-if-students-accept-them/
https://www.chronicle.com/article/this-could-be-the-year-of-e-textbooks-if-students-accept-them/


Пурић, Д., Секач, В.: Предности и ограничења примене е-уџбеника у настави... 

ЗБОРНИК РАДОВА  ГОД. 25  БР. 24  ДЕЦЕМБАР 2022  77–94 

 

94 

Daliborka S. Purić                                                                                                                                                     
University of Kragujevac, Faculty of  Education, Užice 

Vuk M. Sekač 
Primary school “Milovan Glišić”, Valjevo 

ADVANTAGES AND LIMITATIONS OF THE USE OF E-TEXTBOOKS                         

IN THE SERBIAN LANGUAGE TEACHING FROM THE PERSPECTIVE                    

OF TEACHERS AND FUTURE TEACHERS 

Summary 

Electronic textbook as a product of digital technology has a potentially important 

role in the learning and teaching process. The authors examine the opinions of teachers 

(N = 266) and future teachers (N = 176) regarding (a) the advantages and (b) limitations 

of the use of e-textbooks in the Serbian language teaching in younger grades of 

elementary school. The research findings show there is an agreement in the assessment 

of positive and negative aspects of the use of this textbook format in teaching. 

Multimedia, interactivity and hypertextuality are recognized as the most important 

advantages, and as the most important limitations – the weakening of direct 

communication between pupils and teachers, screen reading and the impossibility of its 

application to certain teaching contents. 

Effectiveness and efficiency of the use of e-textbooks in teaching and learning is 

determined both by the characteristics of its structure and content and by the way they 

are used. In that sense, a significant role in achieving the potential developmental and 

formative impact of electronic textbooks on students is played by a teacher, who is 

responsible for creating an optimal learning environment. 

Keywords: electronic textbook, advantages, limitations, teachers, future 

teachers. 
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УЛОГА КЊИЖЕВНОУМЕТНИЧКОГ ТЕКСТА                       

У РАЗВОЈУ ВРЕДНОСНИХ КРИТЕРИЈУМА                     

КОД УЧЕНИКА МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

Апстракт: Општељудске вредности као што су толеранција, пошто-

вање различитости, узајамна помоћ, великодушност, искреност, љубазност, 

поверење, правичност су високо моралне вредности које је код ученика 

млађег школског узраста могуће подстицати имплементацијом различитих 

књижевноуметничких садржаја у оквиру наставе књижевности. Упознавање 

ученика са вредносним категоријама и њихово прихватање умногоме може 

допринети да се могући проблеми и неадекватно понашање деце у комуни-

кацији са вршњацима, и одраслима евентуално и предупреде.  

У раду су методом анализе садржаја разматрани начини подстицања 

развоја вредносних критеријума коришћењем књижевноуметничких чита-

начких програмских и ванпрограмских текстова у оквиру наставе српског 

језика и књижевности са ученицима млађег школског узраста. Узорком је 

обухваћено 25 књижевноуметничких текстова, од тога осам у читанкама за 

трећи разред и седамнаест у читанкама за четврти разред. Спроведена ана-

лиза је указала да разматрани текстови подстичу развој различитих вредно-

сних критеријума код деце млађег школског узраста, али да су најзаступље-

нији искреност и толеранција и поштовање различитости. Поред наведеног, 

ова студија је мали прилог афирмисању вредносних критеријума у курику-

лумима и наставним програмима ради ефективнијег отклањања негативних 

облика понашања, односно подстицања позитивних начина понашања ученика.  

Кључне речи: вредносни критеријуми, књижевноуметнички тек-

стови, настава књижевности, толеранција, основна школа. 
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Увод 

Поред промена у начину живота, размишљања и рада људи, свакако да 

ера глобализације има велики утицај и на област образовања, посебно на мно-

штво друштвених улога савременог образовног процеса. Суочавање са изазо-

вима 21. века, подразумева да школа, односно наставник у значајној мери 

доприноси развијању кључних ученичких компетенција за целоживотно учење 

и развијању међупредметних компетенција за потребе савремене науке и тех-

нологије. Од наставника се очекује кохерентан и комплексан рад како би се 

формирала и развила млада личност која има способност испуњавања свих 

друштвених одговорности (Bialik, Bogan, Fadel, Horvathova, 2015, према: 

Aghni, Vianty, Petrus, 2020; Крстић, 2019). Анализирајући друштвени контекст 

савременог друштва увиђамо да глобализација, „као процес толерантног сужи-

вота” (Lukšić, 2015: 88) заправо представља пут ка настанку глобалног дру-

штва у којем се међусобно морају уважавати многе различитости и у којем 

сваки појединац мора размишљати и деловати у складу са том идејом. Потврда 

ове идеје огледа се у њеној актуализацији у свакодневним друштвеним и кул-

турним процесима и подразумева висок степен осетљивости за друге 

(вршњаке, околину, као и свеукупно окружење). Знајући да се вредности, као 

саставни део човековог живота, формирају током социјалног учења под ути-

цајем различитих агенаса социјализације, као и да доприносе њеном прихва-

тању и усвајању (Јоксимовић и Јањетовић, 2008), заступљен је став да је у 

том контексту неопходно започети васпитнообразовни рад на најранијем 

узрасту за развој основних социјално-емоционалних вештина (Чутовић и 

Пурић, 2019). Управо као једна од важнијих врлина личности намеће се и 

толеранција на различитости коју треба подстицати код деце у најранијем 

периоду, док деца, још увек, немају предрасуде и док су спремна и отворена 

да прихвате различитости. 

С обзиром на то да се вредности усвајају током процеса социјализације 

било свесно и намерно, било спонтано, један од начина намерног и свесног 

промовисања вредности јесте и рад на развијању позитивних карактерних осо-

бина у свакодневним наставним ситуацијама у активностима са децом које су 

прилагођене васпитнообразовним циљевима. Стручњаци различитих усмерења 

у тој области развоја дечјег карактера (Bohlin, Farmer, Ryan, 2001; Brooks, 

2001, према: Almerico, 2014; Marinković & Erić, 2014: 73–74), препоручују 

имплементацију свеобухватних садржаја којима је могуће подстицати разви-

јање вредносних критеријума који продукују толерантну личност која поштује 

људска права и учи се универзалним општељудским вредностима као што су 

толеранција, поштовање различитости, узајамна помоћ, великодушност, љуба-

зност, солидарност, поверење, интегритет, лојалност, правичност, слобода, 

једнакост и поштовање, као и ненасилно решавање сукоба.  
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У раду се разматрају начини подстицања развоја вредносних критери-

јума код ученика млађег школског узраста коришћењем књижевноуметничких 

текстова у оквиру наставе српског језика и књижевности. У оквиру теоријског 

приступа разматрају се појмови вредносног, као и успостављање вредносних 

критеријума, износи се значај књижевноуметничких текстова који су засту-

пљени у програмским и ванпрограмским садржајима у читанкама за млађи 

школски узраст, као важног извора сазнања о општељудским вредностима. У 

методолошком делу рада приказани су резултати истраживања и педагошке 

импликације. 

Операционализација појма вредносно и улога школе                                  

у развијању вредносних критеријума ученика 

Израз вредности употребљава се у различитим значењима: за означа-

вање циљева, тежњи човека, регулативних принципа; за означавање квалитета, 

својства ствари, појава или особа који су оцењени као пожељни и корисни 

(Педагошки лексикон, 1996). Уопштено појам вредност представља ознаку 

односа који настаје између неког предмета и човека, када човек применом 

мерила утврђује различите врсте пожељности. Као филозофски термин пред-

ставља свеобухватну замену за метафизичке појмове лепо, добро и истинито 

(Pedagoška enciklopedija, 1989: 507). У педагогији „вредности, као општије и 

релативно трајне оријентације, говоре о циљевима које појединци сматрају 

пожељнима и чијем остварењу теже” (Јоксимовић и Јањетовић, 2008: 288). 

Вредности нису ни потпуно самосталне ни потпуно несамосталне већ су увек 

стопљене са стварима и људима. Разлике у појмовном одређењу вредности су 

условљене различитим поставкама аксиолошких теорија (Tanović, 1972, према: 

Илић, 2015). Пантић (1990) вредности дефинише као релативно стабилне, 

опште и хијерархијски организоване карактеристике појединца и групе, фор-

миране међусобним деловањем историјских, актуелно-социјалних и индивиду-

алних чинилаца, које због тако приписане пожељности усмеравају понашање 

својих носилаца ка одређеним циљевима (Пантић, 1990, према: Јоксимовић и 

Јањетовић, 2008: 291–292). Имајући у виду да вредности садрже когнитивну, 

емоционалну и конативну (понашајну) компоненту проучаваоци указују да 

доношење сопствених вредносних судова и оцена корелира са преференцијом 

вредносних оријентација које појединац има или жели да створи о себи 

(Havelka, 1998, према: Јоксимовић и Јањетовић, 2008). Тановић истиче да су 

вредности својство предмета и духа, указујући да вредности као могућности 

постоје и у субјекту и у објекту, а да егзистирају онда када као квалитети 

ствари почну да делују на човека да заузме позитиван или негативан став 

(Tanović, 1972, према: Илић, 2015: 666). У том смислу, могуће је говорити о 

заједничким одредницама вредности, а пре свега реч је о: концептима или уве-

рењима који репрезентују људске потребе, апстрактним и пожељним циље-
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вима, дирекционог карактера (служе као водећи принципи у животу) и међу-

собно структурисаним категоријама (организованим у одређен вредносни 

систем и хијерархијски однос) (Pavlović, 2021).  

С обзиром на претходно наведена одређења вредности, могуће је 

издвојити два најчешћа значења овог појма, релевантна у контексту његове 

употребе у настави српског језика и књижевности. У оквиру једне групе одре-

ђења, израз вредности се користи у значењу скупа правила или принципа који 

усмеравају понашање људи, док се у оквиру друге групе дефиниција вредно-

стима означавају апстракције, теоријски концепти, односно вредносни крите-

ријуми онога што је пожељно или што је жељени исход (Aglasi & Casta, 2017). 

Док се психолози примарно интересују за концепт вредности из перспективе 

појединца (Pavlović, 2021) и, самим тим, за персоналне вредности, методичари 

и педагози су првенствено заинтересовани за друштвене и културне вредности 

које репрезентују општеприхваћена веровања у одређеној заједници, друштву 

или култури о томе шта је пожељно, од ширег друштвеног значаја и чему 

треба тежити.  

Аутори (Јевтић и Јовановић, 2020) сматрају да школа, односно морално 

образовање, као и дискусија о моралним, вредностима, позитивно вредносно 

усмеравају сваког појединца. Поседовање (стицање) одређених компетенција 

наставничке професије, која је због своје специфичне делатности, али и зах-

тева образовне праксе у сталном процесу развоја, инструише наставника за 

примену вештина које су усмерене, поред осталог и на промовисање толеран-

ције која представља поштовање, прихватање и уважавање богате разнолико-

сти облика изражавања и начина људског постојања. У таквом окружењу које 

се темељи на међусобном уважавању и поштовању, могуће је развијати свест 

ученика о себи у односу на друге. У ту сврху значајна улога припада и настави 

књижевности  која својим садржајима значајно доприноси функцији оствари-

вања задатака наставе који се односе на:  

 развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савреме-

ном друштву које се мења; 

 обезбеђивање подстицајног окружења за целовити развој ученика, 

као и развијању ненасилног понашања и успостављању нулте толе-

ранције према насиљу;  

 развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне 

сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства;  

 развијање позитивних људских вредности;  

 развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, 

људских права, грађанских слобода и способности за живот у демо-

кратски уређеном и праведном друштву;  
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 развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, 

родне, полне и узрасне равноправности, развој толеранције и уважа-

вање различитости;  

 развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осе-

ћања припадности Републици Србији, поштовање и неговање српског 

језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа и наци-

оналних мањина, развијање интеркултуралности, поштовање и очу-

вање националне и светске културне баштине (Правилник о програму 

наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпи-

тања, 2019: 1). 

Промишљања о вредносним критеријумима                                                 

у оквиру друштвено-хуманистичких наука 

Дискурси који се тичу књижевности за децу и образовања стално се 

преплићу (Сарленд, 2013), те не изненађује интересовање бројних аутора дру-

штвено-хуманистичког усмерења да књижевноуметнички текст разматрају као 

медиј за преношење вредности, како универзалних тако и специфичних за 

одређену културу, друштво или заједницу. Ставови о oдносу између књижев-

ности и вредности и сами су били предмет историјских промена и дебата, 

почев од тврдњи да је вредност књижевности неодвојива од начина на који су 

вредности у њој представљене, до става да су области књижевности и вредно-

сти потпуно независне (Baumbach, Grabes, Nünning, 2009). 

Према речима Чарлса Сарленда радови који директно настоје да успо-

ставе вредносне критеријуме почињу да се појављују током 60-их и 70-их 

година 20. века. Вредности о којима је реч могу се из доступних извора 

издвојити у неколико група. Ф. Р. Ливис (1955) говори о „интелигенцији, 

крепкости, осећајности, дубини, распону и префињености у приказивању људ-

ског искуства” (Сарленд, 2013: 68). Инглис на пример истиче „искреност, 

достојанство, интегритет, част, аутентичност, оствареност, слободу, пријатељ-

ство и интелигенцију” (Инглис, 1981, према: Сарленд, 2013: 68), док су за 

Питера Ханта доминантне врлине које одређују поједине ликове „породица, 

част, умешност, бистар ум, одговорност и узајамно поштовање и осећај за 

место” (Хант, 1992: 86, према: Сарленд, 2013: 68). Николић (1992) указује да је 

посредством књижевноуметничких текстова могуће код ученика развијати 

многобројне врлине: правичност, искреност, дружељубље, толеранцију, соли-

дарност, хуманизам, родољубље, достојанство, интернационализам итд. Ђан-

кане (2006) сматра да данашња књижевност за децу упућује на следеће уни-

верзалне вредности: сарадњу међу културама, етничким заједницама, религи-

јама, еколошку димензију, ангажман на социјалном плану и прихватање раз-

личитости у свим облицима. И многи други стручњаци у области образовања 
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деце и младих сматрају да се са процесом изградње вредносних критеријума 

мора започети од најранијег узраста како би се деца развила у добру личност 

када одрасту. Према једној студији (Almerico, 2014) квалитети на којима треба 

инсистирати су: великодушност, љубазност, поштење, толеранција, поверење, 

интегритет, правичност, слобода, једнакост и поштовање различитости. Други 

аутори укључују и дисциплину (Rahayuningsih & Shilikhan, 2016), машту (Ric-

hert, Shawber, Hoffman, Taylor, 2009), као и поштење, одговорност, оптимизам, 

емпатију и правичност (Alberta, 2005, према: Solehuddin, 2019). У домаћој 

научној литератури у појам вредносних критеријума аутори Маринковић и 

Ерић сврставају толеранцију, поштовање разлика, сарадњу, узајамну помоћ, 

међузависност, ненасилно решавање сукоба, солидарност и једнакост (Marin-

ković & Erić, 2014: 73). У овом сажетом приказу вредносних критеријума, 

можемо закључити да преовладавају сличне универзалне вредности међу раз-

личитим ауторима и да је заступљен вредносни плурализам. Насупрот потен-

цијалу који имају књижевноуметнички текстови у промовисању и развоју 

вредносних критеријума код ученика и уопште садржаји у настави матерњег и 

страног језика резулати одређених студија указују на супротне тенденције. У 

оквиру једне студије (Abbas, 2017) утврђено је да уџбеници енглеског језика 

који су у употреби у садашњем демократском режиму недовољно промовишу 

људске вредности (толеранција, стрпљење, емпатија, поштење, правда, пра-

вичност и хуманизам), а сличан резултат је утврђен и у погледу уџбеника који 

су сe користили пре 30 година у условима диктаторског режима.  

Поред свеобухватног наставног програма, у оквиру свих наставних 

предмета који се изучавају на млађем школском узрасту, садржаји који се реа-

лизују у оквиру наставе српског језика, а који се налазе у читанкама или у 

уџбеницима за наставу језика и књижевности имају бројне улоге које се међу-

собно прожимају и упућују на одређене системе вредности. У вези с тим, 

посебно се актуализују питања значаја и начина примене књижевности за децу 

у млађим разредима основне школе. Посебно у дидактичко-методичком обли-

ковању књижевних прозних текстова у читанкама које, као важан културни 

извор и средство сазнања у настави, „објективно утемељују и поспешују кому-

никацију између ученика и књижевне уметности” (Пурић, 2016: 79), а кроз рад 

и учење „на примерен начин транспонују књижевнонаучне податке у одгова-

рајуће методичке системе и поступке” (Пурић и Стојановић, 2013: 388). Књи-

жевност за децу, првенствено прозни књижевни текстови представљају важан 

извор подстицаја за развој вредносних критеријума ученика млађег школског 

узраста. Анализирањем књижевноуметничких текстова, ученици ће бити оспо-

собљени да увиђају комплексне друштвене и моралне односе, постајаће иску-

ствено богатији за бројне ситуације које им могу помоћи да формирају соп-

ствене вредносне критеријуме, уједно преиспитујући и своје ставове. У књи-

жевноуметничким текстовима мали читаоци добијају помоћ одраслих кроз 

искуства која проживљавају ликови у делу. Текстови из читанки умногоме 

доприносе хуманизовању и социјализацији ученика, и развијању врлина као 
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што су: правичност, искреност, дружељубље, солидарност, родољубље, 

достојанство, позитивна толеранција, поштовање друштвених вредности, 

хуманизам, интернационализам (Николић, 1992), развијају читалачке навике, 

љубав према књизи, књижевни укус (Цветановић, 2012), помажу упознавању 

културних и моралних вредности, упознавању себе и других, откривању тајни 

одрастања (Стојановић, 2013), учествују у сагледавању и поштовању нацио-

налних, културних као и универзалних општељудских вредности као што су: 

слобода, толеранција, поштовање разлика, сарадња, узајамна помоћ, међузави-

сност, ненасилно решавање сукоба, солидарност и једнакост (Marinković & 

Erić, 2014: 73). Сваки књижевни текст, независно од жанра коме припада има и 

идејни слој који упућује на одређене системе вредности – поруке и поуке о 

животу, али истовремено утиче на формирање кључних појмова, подстичући 

критички приступ информацијама у циљу успешнијег савладавања мноштва 

друштвених улога савременог доба (Pavlović-Babić & Baucal, 2013, према: 

Цветановић, Стојановић, Мишић, 2017: 643).  

Проблеме у вези са начином понашања који су приказани у одређеним 

текстовима ученици ће лакше разрешити њиховим проучавањем, доживљава-

њем и разумевањем. Анализом књижевних ликова, који представљају део 

уметничког света и носиоци су замисли и идеја књижевог текста доприноси се 

остваривању васпитне улоге књижевности (Цветановић, 2012). Анализирањем 

ликова и поистовећивањем са пожељним ликовима ученици спознају основне 

друштвене моралне вредности и врши се обликовање толерантне личности 

ученика. На тај начин могуће је имплементацијом позитивних облика пона-

шања подстаћи ученичку свест о различитости и иманентном смањењу нега-

тивних предрасуда, јер толеранција, као један од предуслова за суживот у 

савременом демократском друштву подразумева и способност и намеру поје-

динца за прихватање другог и другачијег (Чутовић и Пурић, 2019). 

Толеранција представља и допуштање другим људима да поштују своја 

уверења, као и уверења других људи, али тако да не нарушавају ред и мир у 

друштву. С обзиром на важност неговања толерантних младих људи као буду-

ћих грађана света требало би посветити више пажње значају развијања прио-

ритетних одрживих вредности карактера, као и подржати стратегије њихове 

изградње. Учећи да поштују друге и да толеришу различитости, млади бивају 

тако правилно критички оснажени и биће у стању да постану „активни агенс 

промена за одрживи развој” (Von Braun, 2017, према: Solehuddin, 2019: 120). 
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Методологија 

Општи циљ истраживања је идентификација вредносних критеријума и 
начина њиховог промовисања у прозним текстовима у читанкама за трећи и 
четврти разред основне школе којe су уврштене у Каталог одобрених уџбеника 
за основну школу, за школску 2021/22. С обзиром на особености предмета 
истраживања, а првенствено вишеструке вредносне критеријуме, издвојена су 
два истраживачка задатка: (а) први, да се утврди учесталост вредносних кри-
теријума у прозним програмским и ванпрограмским књижевноуметничким 
текстовима у читанкама за трећи и четврти разред и (б) други, да се утврди 
начин на који се те вредности промовишу у погледу сагледавања и разумевања 
поступака ликова, актера, њихових карактера, ставова и идеја.  

Истраживање је засновано на примени дескриптивне методе и технике 
анализе садржаја. Спроведена анализа садржаја заснивала се на претпоставци 
о плуралитету вредносних критеријума у читанкама, што је у сагласју са доса-
дашњим сазнањима о плуралитету вредносних категорија и резултатима срод-
них истраживања (Alberta, 2005, према: Solehuddin, 2019; Almerico, 2014; 
Говедарица, 2019; Marinković & Erić, 2014; Gebregeorgis & Mehari Yimulaw, 
2017; Николић, 1992; Ђанкане, 2006). За јединицу анализе узет је прозни књи-
жевни текст у коме се доживљајно, рационално и критички увиђају и сагледа-
вају како поступци, карактери и ставови главних јунака, тако и споредних 
ликова. На нивоу целокупног узорка идентификовано је двадесет пет прозних 
књижевних текстова, од тога осам текстова у читанкама за трећи разред и 
седамнаест текстова у читанкама за четврти разред основне школе.  

Комплексност истраживачких задатака која се односила на утврђивање 
категорија вредносних критеријума, као и на начин промовисања тих вредно-
сти захтевала је детаљан емпиријски рад на анализирању прозних читаначких 
текстова. Вредносни критеријуми утврђени су на основу анализе и тумачења 
поступака и понашања главних и споредних ликова, дијалога и монолога, узи-
мајући у обзир описе и приповедање о томе шта књижевни ликови говоре, шта 
осећају, како поступају, које ставове и погледе износе и сл. Самим тим, анали-
зиран је фиктивни текст. Анализом садржаја прозних читаначких књижевних 
текстова у читанкама за трећи и четврти разред идентификоване су следеће 
вредносне категорије: 1) толеранција и поштовање различитости; 2) искреност; 
3) емпатија; 4) оданост/верност; 5) добродушност; 6) послушност; 7) љуба-
зност; 8) поверење; 9) жеља за сазнавањем новог; 10) одважност; 11) маштови-
тост; 12) довитљивост/сналажљивост; 13) решавање сукоба мирним путем; 14) 
упорност/истрајност; 15) дарежљивост; 16) брижност.  

Узорак истраживања чинило је дванаест читанки, које су уврштене у 
Каталог уџбеника за основну школу, од тога шест читанки за трећи разред и 
шест читанки за четврти разред. У Табели 1 приказана је структура узорка 
истраживања.  
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Табела 1. Узорак читанки за трећи и четврти разред                                          
основне школе 

Редни 

број 
Читанке за трећи и четврти разред основне школе 

1. 
Жежељ, Р. (2019). Искрице речи: Читанка за трећи разред основне 

школе. Београд: Издавачка кућа Klett; 

2. 
Димитријевић, М. (2020). Читанка 3: српски језик за трећи разред 

основне школе. Београд: Вулкан издаваштво; 

3. 
Станковић Шошо, Н. и Костић, М. (2020). У свету речи: читанка за 

српски језик за трећи разред основне школе. Београд: Нови Логос; 

4. 
Јовановић С. (2021). Читанка за српски језик за трећи разред основне 

школе. Београд: Завод за уџбенике; 

5. 
Цветановић, З. и Килибарда, Д. (2020). Читанка за трећи разред 

основне школе. Београд: БИГЗ школство; 

6. 
Јовић, М. и Јовић, И. (2021). Читанка за трећи разред основне школе. 

Београд: Едука; 

7. 
Димитријевић, М. (2021). Читанка 4: српски језик за четврти разред 

основне школе. Београд: Вулкан издаваштво; 

8. 
Жежељ, Р. (2021). Река речи: Читанка за четврти разред основне 

школе. Београд: Издавачка кућа Klett; 

9. 
Маринковић, С. и Марковић, С. (2021). Читанка за четврти разред 

основне школе. Београд: Креативни центар; 

10. 
Цветановић, З. и Килибарда, Д. (2021). Читанка за четврти разред 

основне школе. Београд: БИГЗ школство; 

11. 
Јовановић, С. (2021). Читанка за српски језик за четврти разред 

основне школе. Београд: Завод за уџбенике; 

12. 
Станковић Шошо, Н. и Чабрић, С. (2021). Бескрајне речи: читанка за 

српски језик: за четврти разред основне школе. Београд: Нови Логос. 

С обзиром на општи циљ истраживања који је усмерен ка идентифика-

цији и тумачењу вредносних критеријума у књижевноуметничким текстовима 

узоркованих читанки за трећи и четврти разред основне школе добијени 

подаци су квалитативно и квантитативно обрађени. На нивоу дескриптивне 

статистике израчунате су мере пребројавања (фреквенције) и мере релевантног 

односа (проценти). За потребе квалитативне анализе добијени подаци су упо-

ређени са теоријским полазиштима и резултатима сродних истраживања и 

интерпретирани у правцу извођења импликација за образовно-васпитну праксу 

и даља истраживања.    



Чутовић, М., Семиз, М.: Улога књижевноуметничког текста у развоју... 

ЗБОРНИК РАДОВА  ГОД. 25  БР. 24  ДЕЦЕМБАР 2022  95–114 

 

104 

 

Резултати и дискусија 

Заступљеност вредносних критеријума у књижевноуметничким текстовима 

читанки за трећи и четврти разред основне школе 

Првим истраживачким задатком желели смо да утврдимо учесталост 

појединих вредносних критеријума у прозним програмским и ванпрограмским 

књижевноуметничким текстовима у читанкама за трећи и четврти разред.  

Табела 2. Вредносни критеријуми у читанкама                                                                  

за 3. и 4. разред основне школе 

Вредносни критеријуми 

Читанке за               

3. разред 

Читанке за                 

4. разред 
Укупно 

f % f % f % 

Толеранција и поштовање 

различитости  
5 62,5 10 58,82 15 60,0 

Искреност 7 87,5 14 82,35 21 84,0 

Емпатија 5 62,5 9 52,94 14 56,0 

Оданост/верност 2 25,0 4 23,53 6 24,0 

Добродушност 4 50,0 7 41,18 11 44,0 

Послушност 3 37,5 4 23,53 7 28,0 

Љубазност  2 25,0 9 52,94 11 44,0 

Поверење 5 62,5 10 58,82 15 60,0 

Жеља за сазнавањем новог 4 50,0 7 41,18 11 44,0 

Одважност 2 25,0 9 52,94 11 44,0 

Маштовитост 2 25,0 4 23,53 6 24,0 

Довитљивост/сналажљивост 2 25,0 4 23,53 6 24,0 

Решавање сукоба                  

мирним путем 
3 37,5 7 41,18 11 44,0 

Дарежљивост 2 25,0 4 23,53 6 24,0 

Брижност 3 37,5 7 41,18 10 40,0 

Упорност/истрајност 5 62,5 7 41,18 12 48,0 

* Напомена: Мере дескриптивне статистике су рачунате у односу                                 

на укупан број анализираних књижевнопрозних текстова у читанкама                                

за трећи разред (N = 8), за четврти разред основне школе (N = 17)                                                                           

и у односу на укупан број анализираних текстова (N = 25)  
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На основу анализе добијених резултата, на нивоу целокупног узорка 

(Табела 2), може се закључити да су се, према учесталости, издвојиле неколике 

вредносне категорије и то: искреност (84,0%), толеранција и поштовање раз-

личитости (60,0%), поверење (60,0%) и емпатија (56,0%).  

У већини текстова (84,0%) приметно је да је искреност најзаступљенија 

вредносна категорија. Искреност као својство сопства подразумева хармонију 

између различитих манифестација сопства (мишљења, осећања, намера) и 

интегритет личности (Тодоровић, 2014). Ауторка Тодоровић указује на ком-

плексност искрености као квалитета личности у књижевним текстовима с 

обзиром на то да је реч о зависној врлини пошто о мислима, емоцијама и 

намерама ликова закључујемо на основу њихове исповести (Тодоровић, 2014).  

У подједнаком броју анализираних текстова (60,0%) издвојиле су се две 

вредносне категорије: толеранција и поштовање различитости, као и поверење. 

Толеранција, односно поштовање различитости је друга најзаступљенија 
вредносна категорија у анализираним књижевноуметничким текстовима, што 
је очекиван налаз с обзиром на чињеницу да је васпитање у духу толеранције и 
уважавања различитости општи циљ основног образовања и васпитања (Закон 
о основама система образовања и васпитања, 2017), циљ наставе и учења 
српског језика (Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основ-
ног образовања и васпитања, 2019; Правилник о програму наставе и учења за 
четврти разред основног образовања и васпитања, 2019) али и приоритет 
докумената образовне политике на међународном (Декларација о принципима 
толеранције, 1995) и националном нивоу. И други аутори (Almerico, 2014; 
Marinković & Erić, 2014; Николић, 1992; Чутовић и Пурић, 2019) указали су на 
толеранцију као значајан вредносни критеријум у књижевноуметничким тек-
стовима, а у педагошком дискурсу (Минић, 2017) она је препозната као једна 
од кључних вредности и квалитета личности за суживот у мултикултурним, 
мултијезичким и мултинационалним друштвима. Васпитавати ученике и младе 
за толеранцију, мир и поштовање људских права подразумева њихово увођење 
у социјални живот у духу једнакости, припремајући их за демократију, при-
хватање различитости и одговоран однос према друштву (Минић, 2017). 
Декларација о принципима толеранције (2015), између осталог, указује на 
четири значења самог појма: а) у првом значењу, толеранција као хармонија 
различитости подразумева поштовање, прихватање и уважавање богате разли-
читости култура света, облика изражавања и начина бивствовања људи; 2) у 
другом значењу означава активни став о признавању универзалних и основних 
слобода људи; 3) у трећем значењу, то је одговорност која подржава људска 
права, плурализам, демократију и владавину права и 4) у четвртом значењу 
изражава став да људска бића, природно разноврсна у говору, понашању и 
вредностима, имају право живети у миру и бити оно што јесу. На тај начин, 
толеранција подразумева и уважавање туђих идеја, ставова и начина живота, 
али и свест о различитости у односу на нас саме и прихватање тога у 
свакодневном животу. 
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У већини књижевноуметничких текстова промовише се и поверење као 

значајна вредносна категорија (60,0%). Поверење као врлина подразумева 

веровање у добронамерност и доследност поступака и активности других, 

односно поузданост и кредибилитет који приписујемо другима, а који су 

изграђени на основу позитивних искустава са другим особама.  

У врху најфреквентнијих вредносних категорија издвојила се и емпатија 

(56,0%). Емпатија (уживљавање, саосећање) означава способност особе да 

емоционално разуме шта друга особа доживљава, али и покушај да сазнамо 

жеље, намере и ставове других. С једне стране, она „подразумева емотивни 

одговор посматрача на афективно стање друге особе”, а с друге стране, „разу-

мевање туђих осећања, могућност особе да се постави у туђу перспективу и 

реагује адекватно” (Trbojević Jocić, Otašević, Mitrović, 2015: 228). Охрабрује 

податак да се на листи најфреквентнијих вредносних критеријума нашла и 

емпатија, посебно имајући на уму њен значај за прихватање различитости, раз-

вој бриге за друге (Јовановић, 2017) и спремност помагања другима (Trbojević 

Jocić, Otašević, Mitrović, 2015). Захваљујући способности замишљања о томе 

шта и како се друга особа осећа, шта жели или које су њене потребе, разлучу-

јемо како да јој најбоље помогнемо или поступимо према њој. 

С друге стране, приметно је да су оданост/верност (24,0%), маштовитост 

(24,0%), сналажљивост (24,0%), дарежљивост (24,0%) и послушност (28,0%)  

најмање заступљене вредносне категорије у анализираним текстова узоркова-

них читанки.  

Начини промовисања вредносних критеријума у 

књижевноуметничким текстовима читанки за трећи и                        

четврти разред основне школе 

У оквиру другог истраживачког задатка који се односио на утврђивање 

начина на који се те вредности промовишу, квалитативном анализом издвојени 

су начини њиховог промовисања понаособ за сваку издвојену вредносну кате-

горију.  

Сагледавањем поступака ликова, њихових карактера, ставова и идеја, 

издвојена су три начина или домена којима аутори књижевноуметничких тек-

стова промовишу толеранцију као вредност. То су: толеранција и поштовање 

различитости у домену физичких особености (Ружно паче, О дугмету и срећи, 
Разумем шта читам – Дружење, изласци и забављање), различитости у 

домену односа деца – одрасли (Од читања се расте, Детективско срце, 
Вртешка с коњићима), као и различитости у домену социјалног статуса (Босо-

ноги и небо). Због различитих социјалних и породичних окружења, истиче се 

потреба и за узајамним разумевањем, поверењем и подршком коју деца задо-

вољавају кроз различита дружења како са вршњацима, тако и са одраслима. 
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У прилог ставу да се тумачењем осећања других подстиче развој свести о соп-

ственом процесу сазнавања (Brković, 2011: 163), јер сличност особа или поло-

жаја помаже у саживљавању (исти пол, узраст), иде и податак да у контексту 

вршњачке групе дете има потребу за прихватањем и уважавањем других.  

Значајна способност појединца за развој његовог моралног расуђивања и 

унапређивања социјално одговорног понашања је емпатија – способност ста-

вљања у туђу улогу, на туђе место. У текстовима (Хајди, О дугмету и срећи, 

Босоноги и небо, Разумем шта читам – Дружење, изласци и забављање, итд.) 

доминантна је дечја потреба за прихватањем, поштовањем и уважавањем дру-

гих. Емпатичним приповедачевим описивањем Босоногог приказана је разли-

читост у домену социјалног статуса (Цело пролеће и лето, па и дубоко у јесен, 

ишао бос, а тек пред зиму обувао огромне ципеле које би и многом одраслом 
биле велике) (Станковић Шошо и Чабрић, 2021: 66). Изглед и надимак Босоногог 

откривају да дечак живи у крајњем сиромаштву, али та његова различитост, из 

дечјег угла посматрања, не утиче на то да га деца доживљавају као изузетно 

занимљивог друга, а посебно су га волела и ценила због невероватне маштови-

тости (Он може све и зна све). Може се сматрати да је он својом довитљивошћу 

решавао разне животне проблеме, а маштовитошћу распламсавао дечју машту и 

на неки начин предупређивао унапред очекивне реакције одраслих. Врло често 

дечји свет маште и фантазије, као свет другачијих симбола, схватања, реакција и 

понашања у односу на свет одраслих, одрасли и не разумеју. У свету дечје 

маште и фантазије (Пипи Дуга Чарапа, Босоноги и небо, Бајка о дечаку и 
Месецу) дете може све, оно постаје храбро и способно, досеже границе 

немогућег, проналази савезнике који му помажу да разреши дилеме и стрепње, 

превазиђе страхове и амбивалента осећања (Семиз и Чутовић, 2020). 

Вршњачке односе у анализираним текстовима читанки (О дугмету и 

срећи, Разумем шта читам – Дружење, изласци и забављање, Пипи Дуга 

Чарапа, Босоноги и небо, итд.) карактерише реципроцитет у погледу разуме-

вања, поверења, помоћи и подршке. Највећи допринос у проналажењу решења 

за Јованов проблем (О дугмету и срећи) дала је девојчица Милица. Он, због 

своје болести, у школи нема правог пријатеља, углавном седи у неком ћошку, 

деца су према њему равнодушна, а чак добија и погрдне надимке попут: Мута, 

Кљака, Зрика, Бангави, Блеја, Дилеја и сл. Милица је први пријатељ у његовом 

животу. Дружећи се са њом, он полако бива све мање усамљен, а све више 

стиче самопоуздање, што води постепеном прихватању себе. На крају романа 

Јован емоционално сазрева (А што се мене тиче, престао сам да се тресем 

као оне ноћи кад сам схватио шта је церебрална парализа. Сад умем да 

препознам кад сам тужан, кад срећан, кад се плашим, а кад се љутим) 

(Станковић Шошо и Чабрић, 2021: 89–91).  

Драгоцен извор сазнања о потребама деце са инвалидитетом чине савети 

који су, у оквиру неких књижевних текстова, дати експлицитно (Разумем шта 
читам – Дружење, изласци и забављање), што свакако доприноси спознаји 
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како се треба понашати у присуству особе са инвалидитетом, на који начин јој 

се може помоћи и да ли то треба чинити. Сумирајући резултате дошло се до 

закључака да се у текстовима који могу упутити на уважавање различитости 

особа са посебним статусом (хендикепирана, болесна или усамљена лица) деца 

уче да буду толерантна и да уважавају и прихватају друге, другачије од њих 

самих. Такви текстови (Реч – две о Питеру, Хајди, О дугмету и срећи, Ружно 
паче, итд.) треба да инсистирају на обједињавању свега онога што нам је зајед-

ничко, с обзиром на универзалност људских потреба. Имајући у виду да се 

активним и циљаним васпитнообразовним деловањем које је усмерено ка ува-

жавању различитости може превентивно утицати на превенцију развоја пред-

расуда (Bouillet i Miškeljin, 2017: 1295, према: Чутовић и Пурић, 2019: 136), са 

методичког аспекта анлизирање оваквих текстова погодно је за подстицање 

емпатије, осећајности, солидарности, дружељубивости, што је свакако у функ-

цији развијања толеранције.   

Детињство у животима ликова деце из текстова (Леси се враћа кући, 

Бела Грива, Босоноги и небо, Прва љубав, Сања, Детективско срце, Вртешка 

с коњићима, Са пашњака до научењака итд.) везује за различите ствари: дога-

ђаје, појаве, бића или људе, и увек је прожето узајамним разумевањем, пове-

рењем и подршком кроз различита дружења како са вршњацима (Пипи Дуга 
Чарапа, Позориште на небу, Босоноги и небо, Хајди,), тако и са одраслима (Од 

читања се расте, Детективско срце, Вртешка с коњићима).  

У проналажењу решења за проблем као што је непознавање слова (Од 
читања се расте,) дете самостално предузима стратегије, предложене од 

стране старије особе и спроводи је у виду конструктивне подршке све до 

решења свог проблема. Доминантна вредносна категорија, исказана у овом 

тексту свакако да је истрајност, упорност и жеља за сазнавањем новог. Карак-

теристична упорност може се спознати и у тексту (Леси се враћа кући) (Три 
пута је побегла са имања војводе од Рудлинга пре него што су је одвели у 

Шкотску), али и оданост (Била киша или сунце, пас је увек стајао тамо оче-

кујући једног дечака  [...] – оног јединог којег је пас волео), као и искреност (То 

је њу и навело да пређе толики пут и да дође кући. Она нас заиста искрено 

жели) (Станковић Шошо и Чабрић, 2021: 86–88). У текстовима (Детективско 
срце, Вртешка с коњићима), карактеристичан однос између деце и одраслих 

представљен је кроз искрену подршку и узајамно поверење. 

У већини анализираних текстова искреност је, као битна вредносна 

категорија, представљена кроз поступке ликова који отворено износе своје 

мисли, погледе, ставове, одлуке, емоције, унутрашње доживљаје, поступке и 

могућности (Хајди, Прва љубав, Златно јагње, Прича о дечаку и Месецу, Од 
читања се расте, Реч – две о Питеру итд.).  

Карактеристична је и жеља за откривањем и истраживањем породичне и 

народне традиције, која подстиче развој ученичке свести о личном и 

националном идентитету (Вртешка с коњићима, Са пашњака до научењака, 
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Стефаново дрво), за откривањем и истраживањем природних феномена (Гуја 
под деспотовом кулом, Ветар и Сунце, Позориште на небу), жеља за уочава-

њем одлика спољашњег света (Доживљаји мачка Тоше, Себични џин, Прича о 

дечаку и месецу, Најбољи ђак – одломак из романа Срце). Имајући у виду 

претпоставку да одрасли (писци дела за децу) детињство позиционирају и 

доживљавају као супротно, зависно и другачије од света одраслих (Семиз и 

Чутовић, 2020), чиме настоје да прикажу потребу деце за дружењем као једну 

од најдоминантнијих потреба у детињству, очекивано је да се међу аналазира-

ним текстовима доминантно истиче, као најизраженија осећање дечја усхиће-

ност и потреба према игри и заједничком дружењу са њиховим оданим прија-

тељима (Леси се враћа кући, Доживљаји мачка Тоше итд.), па чак и између 

особа којима су намењене животне улоге непријатеља (Како су се упознали 
Чарна и Несвет) што доказује да не постоје границе, нити препреке за искрена 

пријатељства.  

У појединим текстовима приметна је брижност, као доминантна особина 

одраслог према детету што с једне стране представља израз огромне љубави 

одраслог према детету, а с друге стране, израз стрепњи и страхова за дете 

(Најбољи ђак – одломак из романа Срце, Хајди, Златно јагње, О дугмету и 

срећи, Од читања се расте, Стакларева љубав). 

Посматрано на целокупном узорку, у већини анализираних текстова 

главни и споредни јунаци нису у довољној мери описани као маштовити, сна-

лажљиви, дарежљиви, упорни, храбри и одважни. Тек у малом броју текстова 

књижевни јунак је спреман да се суочи са сопственим проблемом, превазиђу 

себе и очекивања у ситуацији када проблем директно угрожава његову безбед-

ност и живот (Леси се враћа кући), или његово самопоуздање и самопошто-

вање (Златно јагње, О дугмету и срећи). 
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Закључак 

Имплементацијом различитих књижевноуметничких садржаја у оквиру 

наставе књижевности могу се промовисати различите моралне вредности код 

ученика млађег школског узраста (Николић, 1992; Стојановић, 2013; Цветано-

вић, 2012). Основно питање од којег смо пошли у овом раду односи се на 

заступљеност и начине промовисања вредносних критеријума у књижевноу-

метничким текстовима у програмским и ванпрограмским садржајима.  

Како сугеришу добијени резултати доминантне врлине које одређују 

главне и споредне књижевне ликове су искреност, толеранција и поштовање 

различитости, поверење и емпатија. Самим тим, трагом добијених налаза 

могуће је сачинити портрет модела личности са којим ученици у млађим раз-

редима основне школе могу да се поистовете, који треба да прихвате и да 

следе. То би била искрена личност, која је толерантна, уважава различитости, 

од поверења и емпатична (саосећајна). Премда резултати, уопштено посма-

трано, показују да постоји плуралитет вредности у анализираним књижевноу-

метничким текстовима може се закључити да су само четири вредносне кате-

горије (искреност, толеранција и поштовање различитости, емпатија, пове-

рење) од шестнаест издвојених значајно заступљене у анализираним тексто-

вима. С друге стране, остале вредносне категорије, попут оданости/верности, 

маштовитости, сналажљивости, одважности, брижности, дарежљивости и 

послушности минорно су заступљене у анализираним текстова узоркованих 

читанки. Резултати говоре и у прилог томе да анализирани текстови највише 

доприносе развоју вредносних категорија у оквиру социјално одговорног 

понашања детета, а које су у складу са изазовима савременог доба. У том кон-

тексту, уважавањем различитости као вредности и значајног педагошког 

ресурса промовише се инклузивна васпитнообразовна парадигма и доприноси 

добробити све деце (Чутовић и Пурић, 2019: 135). С обзиром да процес глоба-

лизације проузрокује многе друштвене, културне, па и научне промене и обра-

зовање у контексту глобализације, између осталог, подразумева способност и 

намеру за прихватање другог и другачијег. Образовање (оспособљавање) 

поред осталог, требало би да буде фокусирано и на промовисање толеранције 

која представља поштовање, прихватање и уважавање богате разноликости 

облика изражавања и начина људског постојања. У таквом окружењу које се 

темељи на међусобном уважавању и поштовању, могуће је развијати свест 

ученика о себи у односу на друге. У ту сврху значајна улога припада и настави 

књижевности која, пружа бројне могућности за развој идентитета ученика у 

контексту односа према различитостима. У прилог ставу да су школе институ-

ције моралног и вредносног усмеравања, као и да настава књижевности зау-

зима значајно место у основношколским програмима наставе и учења, сма-

трамо да јој с правом припада примат и у васпитном деловању на ученике. 

Како би помогли деци да науче да се понашају у складу са вредносним  нор-
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мама, али и да избегну непожељна понашања потребно је развијати позитивне 

карактерне особине у свакодневним животним ситуацијама које су прилаго-

ђене васпитнообразовним циљевима. 

Осим глобалног друштвеног, политичког и културног контекста, јасно је 

да програмски оквири и сам садржај наставе књижевности умногоме детерми-

нишу заступљеност и начине промовисања вредносних критеријума. Добијене 

резултате треба тумачити и делимично као резултат програмског оквира 

наставе књижевности. Поред наведеног, однос између вредности није линеа-

ран јер оне често делују заједно под утицајем бројних фактора, једна другу 

претпостављају. На пример, уважавање људских права као део толеранције 

омогућава појединцу да живи у мирном свету, без конфликата и неразумевања 

(Минић, 2017). Из горе наведених разлога, у даљим истраживањима потребно 

је утврдити усаглашеност вредносних категорија у књижевноуметничким тек-

стовима у читанкакама са програмским оквиром наставе књижевности и оста-

лом законском и програмском основом рада основне школе. Увиђа се потреба 

и за сличним квалитативним анализама у оквиру којих би били обухваћени 

целокупни уџбенички комплети, као и издања других издавача.  
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THE ROLE OF LITERARY-ARTISTIC TEXTS                                                                     

IN THE DEVELOPMENT OF VALUE CRITERIA OF YOUNGER                     

PRIMARY SCHOOL STUDENTS   

Summary 

Fundamental human values such as tolerance, respect for diversity, mutual help, 

generosity, honesty, kindness, trust, and fairness are highly moral values that can be 

encouraged among younger primary school students through the implementation of 

literary and artistic content in literature classes. Introducing students to the value 

categories and their acceptance can greatly contribute to preventing potential problems 

and inadequate behavior of children in communication with their peers and parents.  

Using a method of content analysis, the present paper considers some ways of 

encouraging the development of value criteria through the use of both curricular and 

extracurricular literary texts in Serbian language and literature classes in younger 

primary schools. The sample comprised 25 literary texts, 8 of which are taken from the 

Serbian Reader for the 3
rd

 grade and 17 texts are taken from the Serbian Reader for the 

4
th

 grade. The results indicate that the analyzed texts encourage the development of 

various value criteria among younger primary school children, the most frequently 

represented being honesty, tolerance, and respect for diversity. In addition, the paper 

represents a small contribution to the promotion of value criteria in the curricula and 

study programs, with the aim of more effectively eliminating negative forms of behavior 

and encouraging positive behavior among children.   

Keywords: value criteria, literary and artistic texts, literature classes, tolerance, 

primary school.  
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Аннотация: Сегодня активно поднимаются вопросы определения 

путей и способов включения школьников на длительном лечении в 

образовательную среду. В Российской Федерации развивается сеть 

госпитальных школ, модель которых создана в рамках проекта «Учим 

Знаем». При этом используются гибридные форматы воспитательной 

работы, а также появляются неформальные объединения, которые 

разрабатывают программы для детей, по состоянию здоровья обучающихся 

на дому или в медицинском стационаре. В этой связи актуальным 

становится изучение стратегий педагогической поддержки, в том числе 

развитие читательских практик. Данная статья посвящена анализу и 

обобщению педагогического опыта их применения в нестандартой 

образовательной среде (в условиях медицинского стационара и др.). 

Рассмотрена деятельность различных госпитальных школ – российских, 

британских, американских; объединений дополнительного образования и 

внеурочной работы общеобразовательных школ в РФ. Методологическая 
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основа исследования – аксиологический подход и сравнительный. Выделена 

специфика использования методов и приемов, педагогических технологий, 

позволяющих организовывать детское чтение школьников в условиях 

длительного лечения. На основе проведенного анализа предлагаются 

конкретные форматы читательских практик, развития функциональной 

грамотности, конструирования читательских маршрутов с учѐтом их особых 

потребностей указанной категории учеников.  

Ключевые слова: госпитальная педагогика, школьники на 

длительном лечении, образовательная среда, вариативность, 

читательские траектории. 

Введение в проблему 

Для российской системы образования школьники, находящиеся на 

длительном лечении в условиях медицинского стационара, категория детей, 

относительно недавно ставшая объектом педагогического исследованияи 

особой заботы в образовательном пространстве. 

Необходимо отметить, что российская школа имеет более чем вековой 

опыт сотрудничества с медицинской сферой в части помощи детям с 

психофизическими нарушениями в развитии, ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидностью. Так, с появлением отдельных специализированных 

детских больниц во второй половине XIX века связывают возникновение в них 

особой, отличной от собственно лечебной деятельности: сестры милосердия 

помогали болеющим детям справляться бытовыми трудностями, ухаживали, 

утешали, читали вслух. В начале XX века ученые с медицинским 

образованием и клинической практикой внесли значимый вклад в 

возникновение педологии как области междисциплинарных исследований, 

которая включала в себя «синтез психологических, биолого-физиологических 

и социологических знаний о растущем ребѐнке, развитие и жизнь которого 

определяются наследственными факторами и особенностями окружающей его 

социальной среды» (Горина, Селиванова, Удовиченко и др., 2014). 

В то же времяна протяжении XX века отдельной структуры как части 

национальной образовательной системы, которая бы позволяла детям, 

находящимся на длительном лечении, не прерывать учебный процесс, не было 

создано. В 2012 г. в законодательной базе (закон об образовании) впервые 

появляется указание на эту категорию школьников, что создает основание для 

организации обучения на дому или в медицинской организации.  

В 2014 г. в Москве на базе Федерального научно-клинического центра 

детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева и 

Российской детской клинической больницы был запущен инновационный 
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проект «Учим Знаем», ориентированный на проектирование и внедрение 

образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении в 

медицинских учреждениях. При этом учитывался существующий 

международный опыт (американских, европейских госпитальных школ) и 

традиции и достижения российской педагогики. В рамках этого проекта на 

сегодня создана 51 госпитальная школа от Владивостока до Калининграда и 

планируется открытие новых образовательных площадок. Проект приобрел 

международный масштаб, в 2022 г. установлено сотрудничество с 

Республикой Узбекистан, где по разработанной модели открыта первая 

госпитальная школа.  

Обучение детей, находящихся на длительном лечении, может 

осуществляться как непосредственно коллективом педагогов госпитальных 

школ, так и учителями, приходящими из общеобразовательных школ в детские 

отделения больниц. Существуют также неформальные объединения 

дополнительного образования, включенные в работу с детьми, проходящими 

лечение в медицинских стационарах.  

Следует подчеркнуть, что сегодня категория детей, получающих 

длительное лечение, фактически включает в себя не только школьников, 

находящихся в медицинских стационарах, но и тех, кто по состоянию здоровья 

не посещает школу и обучается «на дому». Последняя категория крайне 

неоднородна, ее составляют как дети с нарушениями психофизического 

развития, с инвалидностью, так и нормотипично развивающиеся школьники в 

ситуации медицинской реабилитации, восстановления после операций, 

физических травм и т. д. (Горина, Селиванова, Удовиченко и др., 2014). Среди 

них есть дети и с ментальными нарушениями, и с сохранным интеллектом. 

Несмотря на очевидное многообразие образовательных потребностей такой 

обширной группы школьников, можно выделить некоторые общие трудности, 

с которыми сталкиваются дети, оказавшиеся в нестандартной образовательной 

среде. Среди них: 

– социальная изоляция; 

– изменение идентичности ребенка, который начинает воспринимать 

себя прежде всего как «больного» и пациента под влиянием 

динамикивнутренней картины болезни; 

– невключенность в детско-взрослое сообщество; 

– потеря образа будущего; 

– негативное влияние на всю семью, которая оказывается 

выключенной из естественного хода жизни.  

Таким образом, поиск педагогических средств, позволяющих включить 

ребенка школьного возрастав значимую для него, личностно окрашенную 
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деятельность, которая была бы культурно насыщенна и обладала 

образовательным потенциалом, помогала проявлять и развивать детские 

познавательные интересы – является чрезвычайно важной задачей. Одним из 

таких средств, на наш взгляд, являются традиционные для российской 

школьной среды читательские практики. Эти практики охватывают как 

урочную, так и внеурочную работу, кружковую и студийную деятельность, 

свободное чтение детей. Кроме того, читательская грамотность входит в более 

широкое понятие функциональной грамотности, следовательно, целесообразно 

учесть специфику и этого направления педагогической работы. 

Цель данной работы – анализ и обобщение педагогического опыта 

применения читательских практик в нестандартой образовательной среде (в 

условиях медицинского стационара и др.) на основе деятельности различных 

госпитальных школ – российских, британских, американских (общее 

количество 63); объединений дополнительного образования и внеурочной 

работы общеобразовательных школ в России (общее количество – 15). 

Методологической основой стали аксиологический подход, который 

позволил рассмотреть опыт организации детского чтения с точки зрения 

ценностей и смыслов, присущих гуманистической педагогике, а также 

сравнительный подход. 

Читательские практики как средство педагогической      

поддержки в условиях госпитальной школы 

В контексте изучения читательских практикв госпитальных школах 

разных стран как стратегий педагогической поддержки детей, нуждающихся в 

особой заботе, мы опираемся на три культурных идеи, раскрывающие 

сущность выбранных нами подходов: 

1. Философско-филологическая. В основе этой идеи лежат представления 

о том, что такое художественный текст, почему и для чего читают люди 

сегодня? Мы разделяем мнение В. И. Слободчикова, говорящего о том, что 

«современные психология и педагогика должны становиться в подлинном 

смысле антропными, человеко-ориентированными науками, способными 

целенаправленно строить практики действительного  взращивания 

«собственно человеческого в человеке» (Слободчиков, 2015: 142). Чтение 

рассматривается нами в этом контексте как антропопрактика, то есть как 

практика по развитию «выращиванию» культуры читателя, читательской 

компетенции как оригинального антропологического качества. 
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2. Педагогическая. Эта идея связана с очевидными ограничениями, 

стрессовыми ситуациями, в которую попадает ребенок, оказавшись в условиях 

«вызова». Дискурс болезни в ступает в конфликт с авторским «сюжетом» 

жизни как реализации личностно значимых для ребенка ценностей и смыслов. 

А читать – значит проявлять себя в миру; быть читателем – целенаправленный 

процесс, который приносит эстетическое наслаждение, возможность совершать 

выбор, участвовать в диалоге: реальном, виртуальном, подразумеваемом. Как 

указывает M. Стакић «при интерпретации художественных текстов следует 

избегать всякой деятельности, не вызывающей у детей любознательности, 

инициативы, права на собственное мнение» (Стакић, 2015: 97). 

Культура читателя в этом контексте воспринимается как процесс 

становления авторства, в том числе авторства своей жизни. Здесь приобретают 

значимость философские положения Р. Барта, который считал, что текст – 

удовольствие, он приносит удовлетворение, заполняет читателя без остатка, 

вызывает эйфорию, «он идет от культуры, не порывает с ней и связан с 

практикой комфортабельного чтения» (Барт, 1994: 471). Эта идея становится 

особенно важной  для педагогики, откликающейся на потребности ребенка, 

находящегося на длительном лечении. Понимание текста как сферы 

абсолютной свободы перекликается и с мыслью Д. Пеннака, который убежден, 

что «глагол «читать» не терпит повелительного наклонения. Несовместимость, 

которую он разделяет с некоторыми другими: «любить» ... «мечтать» … 

(Пеннак, 2015: 4).  

3. Инструментально-технологическая, включающая в себя принципы, 

на основании которых происходит отбор применяемых образовательных 

технологий, в рамках нашего исследования:  

– свободы чтения и свободы выбора книг; 

– событийности в организации детского чтения;  

– организации диалога и коммуникации, детско-взрослого 

сообщества;  

– ограниченной экспертности, которая понимается как право юного 

читателя на свое мнение – на  «мне не нравится», на «я не знаю», на 

«не хочу читать эту книгу», право на любые вопросы относительно 

прочитанного, даже самые наивные. Мнение учителя, критика, 

взрослого по поводу книг достойно уважения и принимается к 

сведению, но ребенок не обязан к нему присоединяться;  

– возможности менять собственное мнение по поводу прочитанной 

книги.  

Ниже рассмотрим основные маршруты читательских практик, 

применяемых в условиях госпитальной педагогики.  
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Маршрут 1. 

Организационная  

форма 
Содержание 

Ведущий                            

принцип 

Читательский                        

клуб 

Групповое обсуждение 

книг с модератором, 

приглашенными гостями. 

Право на собственное 

мнение и                    

высказывание. 

Комментарий: Предполагается гибкая содержательная программа и 

вариативная тематика встреч; понятные правила и алгоритм обсуждения; 

наличие творческой непринуждѐнной атмосферы, использование 

педагогических технологий открытого образования: «безоценочное интервью» 

и др. Возможно итоговое создание творческого «продукта»: буктреллера, 

афиши, «слогана», синквена и т.п. 

Маршрут 2. 

Организационная  

форма 
Содержание 

Ведущий                          

принцип 

Дневник                        

читателя 

Создание ребенком ряда 

эссе по поводу 

прочитанных книг. 

Принцип свободы 

выбора книги. 

Комментарий: Возможны форматы блога, использование письменного 

текста, аудио, видео. Задача педагога – познакомить ребенка с разными 

способами вести читательский дневник и при желании продолжить эту 

деятельность вне медицинского стационара. 

Маршрут 3. 

Организационная  

форма 
Содержание 

Ведущий                          

принцип 

Литературная                   

гостиная 

Цикл творческих встреч 

детско-взрослого 

сообщества                                      

с использованием 

театрализации, 

музицирования и иных 

видов искусств, доступных 

в условиях стационара. 

Принцип 

образовательной                   

жизни  в детско- 

взрослом                      

сообществе. 

Комментарий: Возможно использование гибридных образовательных 

форматов, дистанционных технологий, виртуальных сред. 
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Маршрут 4. 

Организационная                

форма 
Содержание 

Ведущий                            

принцип 

Детско-взрослая               

редакция 

Участие детей                            

в создании                

собственных текстов 

публицистического              

или информационного 

характера, очерков, эссе. 

Принцип                  

вариативности                           

в образовательных              

пробах                             

ребенка. 

Комментарий: Предполагает расширение пространства локальной 
госпитальной школы: подключение родителей, сиблингов, детей из других 
площадок госпитальных школ и «родной школы». 

Маршрут 5. 

Организационная     

форма 
Содержание 

Ведущий                          

принцип 

Встречи с писателями, 

(переводчиками, издателями, 

иллюстраторами, критиками, 

книжными блогерами и др.) 

Семинары, круглые столы, 

диспуты с писателями и 

специалистами                 

«книжной индустрии». 

Право на вопрос,                 

на мнение,                               

не согласие. 

Комментарий: Желателен подготовительный этап разной 
продолжительности (по объективным условиям) – помощь ребенку в 
формулировании вопросов, организации «интервью», ведении записей во 
время встречи. Однако формат предполагает включение ребенка на любом 
этапе и педагогическую (тьюторскую) помощь ему во время встречи. 

Маршрут 6. 

Организационная   

форма 
Содержание 

Ведущий                         

принцип 

Творческие мастерские 

по художественным 

мирам конкретных 

произведений и/или 

жанров (творческие 

проекты «вокруг книги) 

Создание иллюстраций, 

конструирование моделей 

художественных миров  

(методом бумагопластики и 

других доступных, 

корректных для 

использования в среде 

стационара материалов), 

«масок» персонажей, 

музейных объектов и 

экспонатов, инсталляций и др. 

Право на соавторство, 

на диалог                                   

в художественном 

пространстве. 
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Комментарий: Индивидуальная, а также микрогрупповая работа и 
возможная сетевое масштабирование «творческих продуктов» мастерской, 
расширение «образовательной географии». Использование виртуальных сред и 
дистанционных технологий. 

Маршрут 7. 

Организационная   

форма 
Содержание 

Ведущий                        

принцип 

Мастерские                              

по литературному 

творчеству 

Создание детьми 

оригинальных 

художественных текстов 

разных жанров. 

Право на авторство 

художественного               

текста. 

Комментарий: Краткие «уроки» по писательскому мастерству с 

обязательным итогом «продуктом» каждого урока, который по желанию 

ребенка может быть опубликован (фрагмент, рассуждение о «творческих 

планах» автора и т.п.). 

Маршрут 8. 

Организационная форма Содержание 
Ведущий                        

принцип 

Образовательные 

воркшопы и ассамблеи в 

библиотечных 

пространствах 

Участие в детских 

образовательных 

программах              

библиотека. 

Принцип событийности                           

в образовательных 

практиках. 

Комментарий: Предполагает индивидуальное или микрогрупровое 
обсуждение с детьми их впечатлений по итогам библиотечных занятий, что 
именно они узнали и как могут применить полученные знания или умения. 
Возможно по договоренности с педагогами-библиотечными работниками 
организация не только знакомство с библиотекой юных читателей, но и их 
активное продуктивное участие (выставки детских работ и др.) 

Маршрут 9. 

Организационная                

форма 
Содержание 

Ведущий                         

принцип 

Занятия по развитию 

функциональной 

грамотности 

Индивидуальные или 
микрогруппой разбор 
ситуаций, описанной                   

в тексте с опорой                     
на дополнительные 

материалы. 

Принцип диалога                     

и коммуникации. 
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Комментарий: Задания содержат кейсовую задачу, то есть описание 

ситуации, понятной ребенку с учетом его возрастных, психологических, 

социокультурных особенностей. Предлагаются также вопросы интересные, 

мотивирующие ребенка на разные решения, обдумывания вариантов.  

В приведенных выше маршрутах, на наш взгляд, недостаточно 

используется ресурс поддержки ребенка, через включение семьи. Опыт 

некоторых стран, например, Великобритании, США (Glasgow Hospital 

Education Service (Глазго, Шотландия), Childrenʼs Hospital School at Great 

Ormond St. Hospitaland UCH (Лондон, Англия), Oxfordshire Hospital School 

(Оксфордшир, Англия), Chelsea Community Hospital School (Лондон, Англия), 

UCSF Beni off Childrenʼs Hospital San Francisco (Сан-Франциско, штат 

Калифорния), C.S. Mott Children’s Hospital (Энн-Арбор, штат Мичиган),  
Hospital School Program at Cincinnati Childrenʼs (Цинциннати, штат Огайо), 

Arkansas Children’s Hospital School Program (штат Арканзас) и др. убеждает 

нас в том, что это ценная стратегия (Boone, Cunningham, Bachman, Wellman, 

2021; Sénéchal, LeFevre, 2002). Родителям и опекунам в госпитальных школах 

этих стран рекомендуется: 

– читать вместе с ребенком и  отдельно, личным примером показывая 

ценность чтения,  формируя традиции чтения, которые превратились 

бы в привычку; 

– участвовать c детьми в книжных ярмарках и прогулках                                  

(если позволяет здоровье), занятиях, посвященным читательским 

практикам; 

– создать семейный книжный клуб. Инициировать как можно чаще 

обсуждение  прочитанных книг за «обеденным» столом; 

– слушать вместе с семьей аудиокниги и др.  

Следовательно, в фокусе педагогического внимания оказывается 
повышение родительской компетентности в развитии читательского интереса 
детей. Например, во многих американских госпитальных школах (Childrenʼs 
Hospital of Philadelphia, The Hospital Schools Program at Childrenʼs Hospital of 
The Kingʼs Daughters и др.) имеется программа некоммерческой организацији 
Reach Out and Read, цель которой в сотрудничестве с медицинским 
персоналом осуществлять поддержку читательской активности детей через 
активное привлечение семьи. Программа поддержки реализуется для детей 
начиная с 6 месяцев и до 5 лет. Детям, находящимся на лечении в стационаре, 
подбирают книги, а родителям дают рекомендации по наиболее эффективным 
шагам повключению в совместное чтение с ребенком, учитывающие его 
возрастные особенности.  В госпитальных школах, образовательных центрах 
Великобритании и США при медицинских учреждениях предлагаются 
просветительские программы, курсы, различные ресурсы, к которым может 
обратиться семья в этой связи. 
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Специфика британских, американских образовательных центров при 

больнице в том, что там реализуются разные формы читательских практик, 

включающих семью на всех уровнях. Например, в Hospital School Programin 

University of Michigan C. S. Mott Children’s Hospital функционирует библиотека 

«на колесах», где юных пациентов детской больницы Мичигана в 

определенное время  посещает в палатах передвижная библиотека Mott Giving 

Library, предлагающая безвозмездно книги для чтения. Читать с детьми 

выбранные ими книги могут как члены семьи, включая братьев и сестер, так и 

волонтеры.  

Заключение 

Таким образом, применение перечисленных выше форматов вовлечения 
долго болеющих детей в чтение позволяет им, с одной стороны, отвлечься от 
стресса госпитализации, а с другой, способствует становлению их 
читательской культуры. По нашему мнению, образовательные практики 
должны касаться, прежде всего, важных жизненных сфер ребенка, отвечать на 
его актуальные запросы, интересы, потребности. Надо признать, госпитальная 
педагогика обнажает сущностные проблемы современного образования в 
целом: представления профессионального педагогического сообщества о 
целях и ценностях обучения и воспитания, о человеке взрослом и человеке 
развивающемся. Детское чтение как антропопрактика позволяет обустраивать 
педагогическое пространство диалога, совместного детско-взрослого 
творчества, сообщества поддержки. 
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ЧИТАЛАЧКЕ ПРАКСЕ КАО СТРАТЕГИЈА ПОДРШКЕ ЂАКА                          

НА ДУГОРОЧНОМ ЛЕЧЕЊУ 

Резиме 

Данас се активно расправља о питањима везаним за начине и приступе 

инклузији ёака на дугорочном лечењу у образовну средину заједнице деце и 

одраслих. У Руској Федерацији се динамично развија мрежа болничких школа, 

која се остварује по моделу пројекта „Учим Знаем”. У образовним установама 

се користе хибридне форме васпитног рада са децом, која се због здравственог 

стања школују код куће. Појављују се, такоёе, незваничне заједнице додатног 

образовања које разраёују програме за оболелу децу. Зато је посебно актуелно 

проучавање различитих стратегија педагошке подршке, укључујући кори-

шћење читалачких пракси. Овај рад је посвећен анализи и генерализацији 

педагошког искуства такве употребе у нестандардној образовној средини (у 

медицинском стационару и слично). Размотрена је делатност различитих бол-

ничких школа – руских, америчких, британских, као и рад заједница додатног 

образовања и ваншколског рада средњих и основних школа у Руској Федера-

цији. Методологија истраживања је аксиолошки приступ, који дозвољава да се 

анализира образовна делатност из угла хуманистичких вредности и смисла. 

Издвојене су посебне карактеристике коришћења метода и пријема, педаго-

шких технологија којe дозвољавају организовање дечјег читања школараца у 

условима дугог лечења. На основу спроведене анализе, предлажу се конкретни 

начини читалачких пракси, развој функционалне писмености, осмишљавање 

планова читања узимајући у обзир посебне потребе ове категорије ученика.  

Кључне речи: болничка педагогија, ђаци на дугом лечењу, образовна 
средина, варијабилност, путање читања.  
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ПРИМЕНА СОФТВЕРА GEOGEBRA                                       

ПРИ ФОРМИРАЊУ ПОЈМА ОБИМА ФИГУРЕ                          

У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
**

 

Апстракт: Бројна експериментална истраживања показала су 

предности коришћења образовних софтвера у настави математике. Један од 

динамичких образовних софтвера који је у последње време стекао велику 

популарност у настави математике је GeoGebra. Геометријске трансформа-

ције и динамичке функције овог програмског пакета могу се ефикасно при-

менити у разним нивоима школовања, од основне школе до универзитетског 

нивоа. Циљ овог рада је да кроз изабране примере представимо неке од 

могућности GeoGebra софтвера у настави математике у млађим разредима 

основне школе. На конкретним примерима показано је како се GeoGebra 

може користити у раду са ученицима у формирању појма обим фигуре у 

равни (правоугаоник, квадрат и троугао). 

Кључне речи: математика, геометрија, GeoGebra, обим фигуре, 

млађи разреди основне школе. 

Увод 

Наставу геометрије у млађим разредима основне школе одликују бројне 

специфичности. Ученици се налазе на нивоу конкретних операцијa, па је стога 

неoпходна изразита очигледност као потпора у формирању геометријских 

појмова. Развој геометријских појмова, по мишљењу Ж. Пијажеа и Б. Инхел-
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дера (Piaget & Inhelder, 1967), одвија се у оквиру развојних секвенци у којима 

деца прво разликују предмете на основу тополошких карактеристика, а тек 

касније на основу Еуклидових аксиома. Осим тога, „мишљење детета је гло-

бално, недиференцирано, тако да дете геометријске облике идентификује са 

предметима који имају то својство” (Мaričić & Stamatović, 2017: 6176). На 

овом узрасту ученик може да досегне ниво визуализације и дескриптивни ниво 

геометријског мишљења Ван Хилеових нивоа мишљења, а да ниво нефор-

малне дедукције и формално-логички ниво не досегне. Основне карактери-

стике ова два нивоа мишљења су да ученици препознају геометријске фигуре, 

именују облик, али не постоји никакво објашњење за такво именовање, иден-

тификују и описују односе и својства појединих облика, али та сазнања нису 

логички уређена, јер деца не увиђају суштинске везе међу објектима (Van 

Hiele, 1986).  

По мишљењу Дувала геометријско расуђивање укључује три врсте ког-

нитивних процеса: визуализацију, конструкцију и резоновање (Duval, 1998: 

38–39). За сам процес учења неопходна је интеракција ових процеса јер „појам 

ʼгеометријске фигуре’ повезује дискурзивне и визуалне репрезентације, чак и 

када је само једна од њих истакнута у зависности од потреба конкретне мате-

матичке активности (Duval, 2006: 108). Са друге стране, Мукири наводи да је 

„главни проблем повезан са учењем геометријских појмова недостатак спо-

собности визуализације тих појмова” (Mukiri, 2016: 38).  

Очигледност, перцепција и визуализација сматрају се основом учења на 

млађем узрасту и представљају важне услове за стварање исправне менталне 

слике у процесу формирања математичких појмова (Guncaga i Žilková, 2019). 

„Било који математички садржај да је предмет учења он захтева визуализацију, 

јер се дете у овом узрасту налази на стадијуму конкретних операција, и све 

његове активности везане су за очигледност и практичне акције на моделима и 

алатима” (Стојкановић и Маричић, 2021: 112). У процесу учења визуелне 

репрезентације се од помоћних, илустративних средстава претварају у водећа, 

продуктивна когнитивна средства (Далингер и Князева, 2004) и представљају 

средство уз које размишљамо лакше (Fischbein, 1977). 

Данас бројна истраживања указују на то да је „настава геометрије по 

својим ефектима често мање успешна него настава аритметике или алгебре” 

(Ђокић и Зељић, 2017: 624). Стога се намеће питање методичке трансформа-

ције садржаја геометрије у млађим разредима основне школе како би ова 

настава резултирала што бољим исходима. Теоретичари и истраживачи мате-

матичког образовања сугеришу да настава буде очигледна, да буде заснована 

на активном учешћу ученика у процесу учења и изградње геометријских пој-

мова. Батиста (Battista, 2002) посебно наглашава важност окружења за учење у 

чијем је средишту ученик, у коме ће они имати могућности да развијају своје 

геометријско размишљање. Такво окружење за учење мора бити блиско 

ученику, његовом непосредном окружењу у коме живи. 
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Данашња деца одрастају у окружењу у коме важно место играју диги-

талне технологије и то треба искористити у конципирању методичког 

поступка учења у настави математике. Важност коришћења дигиталних техно-

логија у настави математике промовишу стандарди National Council of Teac-

hers of Mathematics (NCTM, 2000). У нашој земљи, такође, Правилник о плану и 

програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања 

(2019) имплицира да би требало примењивати дигиталне технологије и софт-

вере који развијају логичко-комбинаторно размишљање деце. Истраживања су 

показала да коришћење дигиталних технологија има потенцијал да у знатној 

мери побољша образовне могућности деце (Price, 2009) и на различите начине 

може допринети учењу у млађим разредима (Downes, 2002; Plowman & 

Stephen, 2005; Haugland & Wright, 1997; Clements & Sarama, 2003; Yelland, 

2005, 2007; Zevenbergen & Logan, 2008). 

Студије спроведене последњих година потврђују да коришћење 

математичких апликација у учионицама у основним школама повећавају 

перформансе учења (Bulut, Ünlütürk Akçakin, Kaya, Akçakin, 2016; Thambi & 

Eu, 2013). ИКТ и одговарајући образовни софтвери, уколико су правилно 

употребљени, доприносе ефикасном изграђивању математичких концепата и 

процедура које се много лакше могу уклопити у когнитивну структуру 

ученика (Љајко, 2014). Образовни софтвери омогућавају извођење различитих 

демонстрација, симулацију одређених процедура, вежбање и примену већ 

стечених знања и развијених способности (Mayer, 2001; Надрљански, 1994). 

Говорећи о визуалним могућностима ових алата, бројни истраживачи (Burrill, 

Breaux, Kastberg, Leatham, Sanchez, 2002; Bruder, 2008; Ellington, 2003) истичу 

утицај који образовни софтвери имају на побољшање општих математичких 

компетенција ученика (Greefrath, Hertleif, Siller, 2018), али и чине да ученици 

постану активније укључени у процесе учења (Bauer & Kenton, 2005). 

Иако ИКТ имају огроман ефекат на подручје школске математике, 

чињенице указују на то да је учење геометрије уз помоћ рачунара и одговара-

јућих образовних софтвера недовољно заступљено (Little, 2009). Истраживања 

су показала да, иако имају позитиван став о примени рачунара и примењују 

рачунаре у припреми наставе, у Србији је и даље мали проценат наставника 

који користе рачунаре за извођење наставе (Будински, 2013; Љајко, 2014; 

Миликић, Вуловић, Михајловић, 2020). У том циљу требало би их упознати са 

карактеристикама образовних софтвера, предностима њиховог коришћења и 

могућностима да статичне приказе геометријских објеката учине динамичним 

обезбеђујући бољу визуализацију и изразиту очигледност.  
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Софтверски пакет GeoGebra 

Почетком двадесетог века дошло је до појаве динамичких образовних 
софтвера намењених поучавању и учењу геометрије. Динамички геометријски 
софтвери (Geometer’s Sketchpad, Cabri Geometry, GeoGebra) јесу неки од 
образовних софтвера за наставу геометрије који се првенствено користе за 
подстицање ученика за откривање и експериментисање у учионици, а наро-
чито за стварање услова који обезбеђују визуализацију геометријских појмова. 
Софтвери намењени динамичкој геометрији подржавају вишеструке репрезента-
ције математичких објеката и омогућавају једноставан трансфер са једног 
приказа у други (Glasnović Gracin, 2008). Њихова посебна вредност огледа се у 
интерактивности коју обезбеђују, а која омогућава ученицима да манипулишу 
изабраним објектима, мењају њихове карактеристике и прате настале промене. 
То све ствара окружење у којем ученици могу да замисле, конструишу и 
разумеју конструкцију облика, како би их повезали са сродним појмовима 
(Shadaan & Leong, 2013), што је пресудно за учење геометрије у млађим 
разредима основне школе. У таквом окружењу у настави математике ствара се 
експериментално, интерактивно и динамично окружење које обезбеђује све 
неопходне услове за активно учење (Hanč, Lukáč, Sekerák, Šveda, 2011). 

Динамички геометријски софтвери „пружају прилику ученицима да 
једноставно и смислено успостављају везе међу репрезентацијама које би било 
прилично тешко, ако не и немогуће, успоставити без ових алата” (Bulut et al., 
2016: 347). Из тог разлога, све више аутора предлаже коришћење динамичких 
софтвера у настави у млађим разредима основне школе (Psycharis, 2006; Chino 
et al., 2007) и указује на бенефите њиховог коришћења. Истраживања показују 
да је њихово коришћење много важније за ученике који постижу ниска 
постигнућа у настави геометрије (Moyer-Packenham, Ulmer, Anderson, 2012) и 
да ученици у оваквом окружењу постижу боље резултате у учењу у односу на 
класичну наставу (Martín-Caraballo & Tenorio-Villalón, 2015). Динамички 
софтвери нису само од помоћи ученицима већ „помажу и учитељима како би 
умањили разлике у постигнућима ученика” (Bulut et al., 2016: 348). Коришћење 
софтвера учитељима даје могућност креирања динамичких објеката чинећи 
тако учење флексибилнијим, док модел учења заснован на динамичком 
софтверу доприноси стицању концептуалних и процедуралних знања у 
настави геометрије у односу на класичне начине поучавања (Dijanić & 
Trupčević, 2017: 170–171). 

У раду желимо да посебан акценат ставимо на софтвер GeoGebra и 
укажемо на неке од бројних могућности практичне примене које пружа у 
настави геометрије у млађим разредима основне школе. 

Софтверски пакет GeoGebra је настао на основама које су поставили 
пионирски пакети динамичке геометрије Geometer’s Sketchpad и Cabri 
Geometry. Основна идеја њеног творца Маркуса Хохенвартера (Markus 
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Hohenwarter) била је да на једном месту обухвати геометрију, алгебру и 
анализу које су претходно креирани пакети третирали одвојено. На тај начин 
створен је пакет једноставан за коришћење у настави математике почев од 
основне школе па до универзитетског нивоа (Hohenwarter, Hohenwarter, Kreis, 
Lavicza, 2008). Графички, алгебарски и табеларни делови GeoGebra софтвера 
узајамно су повезани и динамични. Фигуре се могу цртати употребом миша 
или поља за унос, при чему алгебарски приказ прати промене настале у геоме-
тријском прозору. Нацртаним фигурама је могуће манипулисати било мења-
њем вредности у алгебарском прозору, било превлачењем миша или уноше-
њем команди преко тастатуре. GeoGebra је написана у Јави, бесплатна и лако 
доступна на интернету што знатно унапређује доступност софтвера, како 
учитељима тако и ученицима. Када се инсталира на рачунар, може да 
функционише без интернет конекције. 

GeoGebra је „интерактивни софтвер за геометрију који ученицима и 

учитељима нуди начине како да сами дизајнирају модел учења и учине учење 

математике смисленим” (Boo & Leong, 2016: 290) и алат који може „помоћи 

учитељима да осмисле ефикасне наставне садржаје” (Arbain & Shukor, 2015: 

208). Пакет омогућава „корисницима да конструишу интерактивне репрезен-

тације тачака, правих и кружница, а интерактивност креираних објеката огледа 

се у томе што им се величина и положај на екрану могу мењати кликом и пре-

влачењем миша” (Furner & Marinas, 2012: 64). GeoGebra пружа „богато 

наставно окружење које учитељима нуди могућност како да развију нове 

начине за повезивањем, проширивањем и обогаћивањем активности са циљем 

унапређивања разумевања математичких појмова од стране ученика” (Xistouri 

& Pitta-Pantazi, 2013: 19).  

Визуализација, као једна од најзначајнијих дидактичких компоненти 

GeoGebra пакета омогућава визуализацију проблема и истовремено 

избегавање алгебарских препрека, што има позитиван утицај на решавање 

проблема (Iranzo & Fortuny, 2011). Oнa представља математички алат који 

ствара мост између одређених области теорије математике, школске матема-

тике и оквира за пројектовање наставе (Bu, Spector, Haciomeroglu, 2011). Geo-

Gebra пружа значајну подршку ученицима у разумевању математичких пој-

мова и снажно је мотивационо средство за постицање виших нивоа когнитивне 

активности (Shadaan & Leong, 2013). 

GeoGebra чини да се изврши повезивање геометрије, мерења и алгебре и 

као таква може користити као динамички и интерактивни алат за учење који ће 

припремити ученике за формирање апстрактних математичких појмова (Furner 

& Marinas, 2012: 68). У том смислу, у наставку ћемо дати неке препоруке како 

је уз примену динамичких модела креираних у GeoGebra пакету могуће на 

очигледан начин увести појам обима геометријских фигура (правоугаоника, 

квадрата и троугла). Оно што овакве моделе разликује од осталих јесте боља 

могућност визуализације и интерактивност захваљујући којима ученици могу 

пратити сваки корак у формирању појма. 
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Увођење појма обима правоугаоника, квадрата и троугла                        

уз помоћ GeoGebra пакета 

Правилником о плану и програму наставе и учења за други разред основ-
ног образовања и васпитања (2018) прописано је да се са појмом обима 

ученици први пут сусретну у другом разреду основне школе, када се проблем 

одређивања обима фигуре своди на графичко надовезивање дужи и сабирање 

мерних бројева дужина страница дате фигуре. Јео (Yeo, 2008) наводи да овакав 

приступ може довести до ситуације да се ученици навикну да одређују обиме 

фигура код којих су дате дужине свих страница које треба само да саберу како 

би одредили обим дате фигуре. Са друге стране, бројна истраживања истичу да 

проблем одређивања обима фигуре настаје због раног учења формула за 

израчунавање обима (Baturo & Nason, 1996; Vighi & Marchini, 2011; Zacharos, 

2006). Добро разумевање појма обима укључује резоновање засновано на 

односима између страница дате фигуре, јер ученици који не разумеју довољно 

добро појам обима имају потешкоће да закључе у каквом су односу странице 

дате фигуре. 

Уз помоћ динамичког окружења GeoGebra пакета ученици могу пратити 

сваки корак у процесу који води формирању обрасца за израчунавање обима. 

Поступак формирања обрасца за израчунавање обима правоугаоника започиње 

приказом затворене изломљене линије која ограничава површ фигуре ABCD 

облика правоугаоника са дужинама страница a и b (Слика 1). 

 

Слика 1. Приказ затворене изломљене линије која ограничава                               

површ правоугаоника у GeoGebra пакету 
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Увођењем клизача m и мењањем његове вредности долази до трансфор-
мације изломљене линије (Слика 2). Трансформацијом се добија отворена 
изломљена линија састављена од дужи подударних дужима које представљају 
странице правоугаоника ABCD. 

 

Слика 2. Приказ трансформације затворене изломљене линије                                          
у GeoGebra пакету 

На крају поступка затворена изломљена линија трансформише се у дуж 
чија је укупна дужина једнака збиру дужина свих страница правоугаоника 
ABCD (Слика 3). Динамичан приказ који одликује GeoGebra пакет омогућава 
ученицима да прате сваки корак у трансформацији затворене изломљене 
линије у дуж. Захваљујући таквом приказу, ученици долазе до закључка да се 
обим правоугаоника може израчунати сабирањем дужина свих његових стра-

ница, односно 𝑂 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑎 + 𝑏. Додатно, применом правила замене места 
сабирака и множења збира бројем, ученици долазе до закључка да је обим 
правоугаоника 𝑂 = 2 ∙ 𝑎 + 2 ∙ 𝑏, то јест 𝑂 = 2 ∙  𝑎 + 𝑏 . 

 

Слика 3. Приказ дужи чија је укупна дужина једнака збиру дужина                            

свих страница правоугаоника у GeoGebra пакету 
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Захваљујући интерактивности која одликује GeoGebra софтвер, ученици 

схватају и реверзибилност трансформације затворене изломљене линије у дуж, 

јер је у сваком тренутку могуће враћањем клизача на почетну вредност добити 

затворену изломљену линију која ограничава дати правоугаоник. 

Аналогно поступку увођења обрасца за обим правоугаоника могуће је 

формирати и образац за израчунавање обима квадрата, трансформацијом 

затворене изломљене линије која ограничава квадрат ABCD (Слика 4). Захва-

љујући динамичном приказу трансформације изломљене линије у дуж дужине 

једнаке дужинама четири странице квадрата, ученици могу закључити да је 

обим квадрата једнак збиру мерних бројева дужина страница квадрата, да је 

𝑂 = 𝑎 + 𝑎 + 𝑎 + 𝑎, то јест 𝑂 = 4 ∙ 𝑎. 

 

 

 

 

 

Слика 4. Приказ трансформације затворене изломљене линије                                   

која ограничава површ квадрата у дуж                                                                              

у GeoGebra пакету 

 



Миликић, М., Маричић, С., Вуловић, Н.: Примена софтвера GeoGebra... 

ЗБОРНИК РАДОВА  ГОД. 25  БР. 24  ДЕЦЕМБАР 2022  127–140 

 

135 

На сличан начин врши се увођење обрасца за израчунавање обима 

једнакостраничног троугла. Полазећи од изломљене линије која ограничава 

површ троугла ABC, њеном трансформацијом долази се до дужи састављене из 

три надовезане дужи подударне страницама троугла (Слика 5). Променом 

вредности клизача t изводи се процес трансформације при чему су ученици у 

прилици да на лак и једноставан начин прате сваки корак тог процеса. 

 

 

 

 

 

Слика 5. Приказ трансформације затворене изломљене линије                                  
која ограничава површ троугла у дуж                                                                                    

у GeoGebra пакету 

Захваљујући динамичном приказу трансформације, ученици закључују 

да је обим једнакостраничног троугла једнак збиру мерних бројева дужина све 

три странице троугла, да је 𝑂 = 𝑎 + 𝑎 + 𝑎, то јест 𝑂 = 3 ∙ 𝑎. Аналогним 

поступком уводи се појам обима једнакокраког и неједнакостраничног 

троугла. 
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Закључак 

Бројни су примери оправданости примене образовних софтвера у 

настави математике у млађим разредима основне школе. Учитељима и учени-

цима је на располагању велики број софтвера који су лако доступни, а који у 

великој мери поспешују жељу ученика за истраживачким радом. Динамички 

софтвери за геометрију доприносе стицању концептуалних и процедуралних 

знања у настави геометрије формирајући на тај начин основу за побољшање 

квалитета и ефикасности целокупне наставе математике. 

GeoGebra софтвер пружа могућност лаке манипулације геометријским 

објектима, а могућност враћања на претходни корак чини софтвер 

динамичним и привлачним за употребу. Коришћење пакета GeoGebra при 

формирању појма обима правоугаоника, квадрата и троугла омогућава учени-

цима да прате сваки корак у процесу увођења обрасца за израчунавање обима. 

Ученици могу на очигледан начин пратити трансформацију затворене изло-

мљене линије која ограничава површ фигуре најпре у отворену изломљену 

линију исте дужине, односно у дуж дужине једнаке обиму дате фигуре. 

Мењањем вредности клизача GeoGebra даје прилику ученицима да читав про-

цес врате на почетак, изврше инверзну операцију и схвате реверзибилност 

поступка трансформације. Предност примене овог софтвера јесте и што уче-

ници током читавог процеса могу активно да учествују у настави, да износе 

хипотезе, постављају питања, дају одговоре и на основу свега тога, уз помоћ 

учитеља, самостално доносе закључке. 
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THE GEOGEBRA SOFTWARE APPLICATION                                                        

IN THE PERIMETER CONCEPT FORMATION IN LOWER GRADES                   

OF ELEMENTARY SCHOOL 

Summary 

Numerous experimental studies have shown the advantages of using 

educational software in teaching mathematics. One of the dynamic educational 

software that has recently gained great popularity in teaching mathematics is 

GeoGebra. The geometric transformations and dynamic functions of the software 

can be effectively applied at various education levels, from elementary school to 

university level. The aim of this paper is to present, through selected examples, 

some possibilities of  GeoGebra software that can help students in lower grades 

of elementary school become proficient in the concept of the perimeter of a figure 

in a plane (rectangle, square and triangle), thus allowing them to follow each step 

in the pattern formation for calculating the perimeter.  

Keywords: mathematics, geometry, GeoGebra, perimeter, lower grades of 

elementary school. 
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ЗАДАЦИ ОТВОРЕНОГ ТИПА У ФУНКЦИЈИ 

ПОДСТИЦАЊА ЛОГИЧКОГ МИШЉЕЊА                              

У ПОЧЕТНОЈ НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ 

Апстракт: Логичко мишљење је важан процес расуђивања и основна 

вештина у изградњи знања и искуства ученика која треба да прати процес 

учења и развија ученичке потенцијале на свим нивоима образовања. Про-

грам наставе и учења математикe за основну школу у Србији садржи велики 

број тема које подржавају циљ учења математике, али постоји простор и за 

побољшањем.  

Рад се бави сагледавањем могућности пропедевтике логике и подсти-

цања логичког мишљења, применом задатака отвореног типа у почетној 

настави математике. Респективно програмским садржајима разредне 

наставе математике, приказани су примери задатака отвореног типа, као 

подршка и аналогон учитељима у креирању наставне праксе, у циљу 

поспешивања развоја логичког мишљења ученика, као битне компоненте 

исхода учења математике.  

Кључне речи: логичко мишљање, разредна настава математике, 

задаци отвореног типа.  

Увод 

Знaчaј мaтемaтике у сaвременом друштву, кaо и њенa улогa у подизaњу 

укупног обрaзовног потенцијала ученика, подрaзумевa стално трагање и при-

мену најефикаснијих начина реализације наставне праксе. Наставу математике 

карактерише све усмереније развијање способности мишљења у савладавању 
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одговарајућих садржаја. При томе, потребно је да ученици овладају одређеним 

знањима и да у што већој мери буду оспособљени да их сагледају, адекватно 

вреднују и логички примене. Дакле, савремена школа треба да развија логичко 

мишљење пружајући ученицима довољне количине различитих ситуација у 

настави (Melusova & Vidermanova, 2015). Да би се успешно развијало логичко-

комбинаторно мишљење, учитељи у целокупан процес усвајања знања морају 

експлицитно да уграде способности и вештине логичког мишљења (Maričić, 

Špijunović, Lazić, 2016). 

На важност ове категорије мишљења, као и потребу стимулисања њего-

вог развоја кроз целокупно школовање, упућују и међународни програми уче-

ничких постигнућа из математике у оквиру ТИМСС и ПИСА истраживања. 

Битне разлике између Србије и земаља које су постигле боље резултате су 

управо везане за тематски садржај наставе математике у млађим разредима 

основне школе, првенствено за функционално знање које укључује брзину 

мишљења и закључивања (Милинковић и Лазић, 2018). 

Рано увођење идеје и елемената логике у почетну наставу математике 

има оправдање, пре свега, јер логичко мишљење представља значајну компо-

ненту остваривања исхода учења математике. Стога није потребно чекати на 

формално учење логике као посебне теме у средњој школи, већ ученицима 

треба што раније понудити задатке из занимљивих, познатих ситуација у сврху 

развоја капацитета логичког мишљења (Zapata-Cardona, 2018).  

 Циљ овог рада је да се, респективно програмским садржајима у разред-

ној настави математике, сагледају могућности подстицања логичког мишљења, 

применом задатака отвореног типа у наставној пракси. 

Теоријске основе рада 

Логичко мишљење као категорија математичког мишљења представља 

сложену интелектуалну активност у којој до изражаја долази способност 

разумевања апстрактних појмова и доследног расуђивања и као такво 

доприноси постизању бољих исхода учења не само у настави математике већ и 

у другим областима. Може се дефинисати као закључивање коришћењем 

систематичног расуђивања, узрочно-пoследичног мишљења и генерализација, 

процена, доказивања, анализе и синтезе одређених активности (Incikabi, Tuna, 

Cagri Biber, 2013). Шире гледано, подстицањем логичког мишљења стиму-

лишу се мисаоне активности ученика које укључују логичке операције, миса-

оне поступке и способности закључивања (Шпијуновић и Маричић 2016). 

Притом, важно је истаћи да се при решавању математичких задатака способ-

ности логичког мишљења међусобно преплићу и допуњују (Јовановић и Вуло-

вић, 2021).  
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Имајући у виду неопходност вештина логичког мишљења и 

закључивања у свакодневном животу, циљеви савремене школе морају бити 

усмерени на процес стицања знања применом метода и техника самосталног 

учења и решавања реалистичних проблемских задатака. У ери интензивног 

друштвеног развоја, потребно је код ученика развијати логичко мишљење и 

функционално знање, као суштинске елементе неодвојиве од учења матема-

тике, применом математике у различитим контекстима (Hidayati, Sa’dijah & 

Qohar, 2019). Прегледом литературе, евидентно је да се логичко-комбинаторно 

мишљење и закључивање налази у фокусу циљева наставе математике на свим 

нивоима образовања, те да је предмет истраживања широке научно-образовне 

заједнице (Anić i Pavlović Babić, 2015; Kadum, 2005; Mandak i Pavličić, 2016; 

Maričić, Špijunović, Lazić, 2016). Бројна теоријска и емпиријска истраживања у 

свету истичу значајну улогу логичко-комбинаторног мишљења у почетном 

образовању (Aini, Juniati, Siswono, 2020; Major & Major, 2015; Melusova & 

Vidermanova, 2015; Nunes & Csapó, 2011; Rakic, Lazic, Maric, 2021; Zapata-Car-

dona, 2018).  

Елементи логике су препознати као изузетно значајни садржаји за развој 

математичког мишљења и мултипликативног резоновања и налазе се у про-

грамима основног образовања више европских земаља (Словачка, Мађарска, 

Немачка, Словенија). Осим логике, у почетној настави математике изучавају 

се и комбинаторика, вероватноћа и статистика. Садржаји на овом нивоу прика-

зани су конкретно и очигледно, међутим, преко игре, симулације и истражи-

вања случаја ови појмови се могу апстраховати. Са друге стране, евидентна је 

недовољна заступљеност ових садржаја, посебно у првом циклусу основног 

математичког образовања у Србији.  Познато је да се логика као предмет изу-

чава тек у средњошколском образовању јер се сматра превише сложеном за 

основношколски узраст.  

Међутим, према нашим сазнањима, приметна је потенцијална спремност 

ученика млађих разреда да се баве овим садржајима (Nunes & Csapó, 2011; 

Rakic, Lazic, Maric, 2021; Zapata-Cardona, 2018). У циљу оптималног стимули-

сања и развоја капацитета математичког мишљења, сматрамо да постоје 

потребе и могућности за пропедевтичко увођење логике већ у разредној 

настави.  

Заснивање математичког мишљења на логичким основама је кључно за 

процес развијања и формирања појмова код деце, а тиме и за развој логичког 

размишљања и расуђивања, као значајних способности непоходних за боља уче-

ничка постигнућа (Маричић и др., 2017; Милинковић и Лазић, 2018). С тим у 

вези брига за рани развој логичког мишљења почиње од стимулације 

математичког образовања са добро структуираним вежбама и задацима који 

укључују елементе логике (Nunes & Csapó, 2011). При том, задаци морају бити 

занимљиви и такви да се разликују од оних који се свакодневно решавају током 

часова математике (Major & Major, 2015). На тај начин ученик постаје 
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мотивисанији и активнији у процесу учења, што имплицира његову већу 

мисаону, стваралачку и истраживачку ангажованост (Кadum, 2005). Имајући у 

виду да при решавању математичких проблема ученици покрећу различите 

мисаоне активности/операције, важно је остварити такав наставни модел у коме 

се кроз задатке оптимално стимулише рано логичко мишљење и закључивање.  

Да би се разумео развој логичког мишљења у математици потребно је 
обратити пажњу на појам математичког мишљења као логичке категорије. 
Неопходно je да настава математике буде оријентисана у правцу развоја 
математичких знања, вештина и способности код ученика, а самим тим и 
развоја математичког мишљења (Maričić, Špijunović, Lazić, 2016). С тим у вези, 
потребно је да почетна настава буде повезана са ситуацијама из живота 
(Incikabi, Tuna, Cagri Biber, 2013), и да на тај начин ученици стварају систем 
међусобно повезаних операција мишљења и целину која укључује логику као 
кључну способност за мисаоне активности. 

Иако постоје одређена истраживања овог проблема у Србији (Gordić, 

Milošević & Sabo, 2019; Крекић 2007; Милинковић 2007; Krekić-Pinter et al., 

2016), примећујемо да истраживачка теорија и пракса наставе засноване на 

раном стимулисању логичко-комбинаторног мишљења у почетном математич-

ком образовању није у довољној мери истражена ни заступљена. Заједнички 

закључак наведених студија јесте да је потребно размотрити проширивање 

програмских садражаја посебно дефинисаним, систематским предавањима 

који укључују пропедевтику логике, а који могу утицати на одговарајуће обра-

зовне исходе у настави математике. У новијој студији, Ракић и сарадници 

(Rakic, Lazic, Maric, 2021) указали су на то да одређени програмски садржаји 

почетне наставе математике омогућују стимулисање логичко-комбинаторног 

мишљења ученика примењивањем различитих типова диференцираних 

задатака. Овакви резултати пружају неопходну основу за даље тумачење и 

испитивање овог актуелног истраживачког проблема.  

Увидом у одобрене уџбеничке комплете за математику у разредној 

настави (Нови Логос, Klett, Eduka, ЗУНС, БИГЗ, Креативни центар) приметно 

је да садржај уџбеника углавном чине задаци који треба да активирају одре-

ђена знања и способности ученика (Maricic, Lazic, Petojevic, 2016). Иако су 

највећим делом прилагођени узрасту и актуелним темама које подстичу уче-

нике, сам садржај скоро да не укључује логичке задатке. Анализом Програма 

наставе и учења основношколске математике, евидентна је недовољна засту-

пљеност ових садржаја, посебно у првом циклусу основног математичког 

образовања у Србији. Поставља се питање зашто су елементи логике, иако 

значајни за развој математичког мишљења, минимизирани у Програму 

наставе и учења математике за разредну наставу. 

Имајући у виду неспоран значај математичког мишљења у укупном 

образовном потенцијалу, као и широке могућности његовог развоја, мишљења 

смо да је неопходно адекватно подстицати првенствено логичке способности 
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ученика у првом циклусу основног математичког образовања, кроз конкретне 

примере задатака. Сагледавајући могућности раног стимулисања логичког 

мишљења у почетној настави математике посебно желимо да се осврнемо на 

специфичности решавања задатака отвореног типа, којима је оправдано 

претпостављамо, могуће утицати на поспешивање развоја логичког мишљења 

ученика у наставној пракси.   

Задаци отвореног типа 

Основни алат у настави математике представљају управо задаци и 
начин њиховог обликовања (Hiebert & Wearne 1993), јер директно утичу на 
ниво активности и мисаоног ангажовања ученика у наставном процесу (Clarke 
& Roche, 2017). С тим у вези, логички задаци су сви они задаци у којима је 
решење добијено путем уверљивог логичког расуђивања. При томе, одређени 
задаци нуде могућност вишеструких решења, али срећемо и задатке са једним 
решењем али са више различитих приступа том решењу. Овакви задаци нази-
вају се задаци отвореног типа (енг. оpen-ended tasks).  

Дефиниција задатака отвореног типа није јединствена и варира у зави-

сности од истраживача. За неке истраживаче (Becker 1997, Nohda 2000, према: 

Kwon, Park, Park 2006), задатак отвореног типа представља одређени проблем 

који је отворен за низ различитих решења. При њиховом дефинисању Пехко-

нен и Фунг (Pehkonen 1997а; Foong 2002), полазе од дефинисања проблема 

затвореног типа за који истичу да је „добро структуриран” уколико су захтеви 

јасно формулисани и задати. Супротно њима, ако су почетна и циљна ситуа-

ција отворени, онда се ради о проблему отвореног типа који пружа могућност 

дивергентног мишљења. 

Ту лежи лепота и специфичност која одликује логичке задатке. Нагласак 
је на процесу решавања проблема и дискусији, а не толико на самом резултату. 
Ученици имају могућност да самостално одаберу методу, али и да објасне како 
ће приступити решавању задатка, зашто су одабрали и када ће применити 
одређени приступ. Представљање сваког корака у поступку решавања задатка, 
као и објашњење зашто су добили одређено решење, за ученике представља 
одређену врсту изазова (Sullivan, 2011). 

Решавање проблема отвореног типа као наставна стратегија подстиче 
интересовање код ученика и стимулише креативне математичке активности 
путем индивидуалног или групног рада. Ученици активније учествују у 
настави и чешће изражавају своје идеје. Такође, имају више прилика за 
широку употребу и повезивање свог математичког знања, вештина и способ-
ности (Ciernikova, 2020). Сваки ученик на проблем може одговорити на соп-
ствени начин, самосталним избором методе, чиме стичу осећај задовољства 
при откривању решења и искуство самосталног закључивања.  
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Оно што проблеме отвореног типа чини одличним средством у настави 

и учењу јесте њихова отворена природа која нуди својеврстан изазов за миса-

оно ангажовање ученика. Сматра се да ефективна употреба проблема отворе-

ног типа подстиче дивергентно мишљење и поспешује мишљење вишег реда, 

чиме ствара основу за дубљу анализу и промишљање (Dyer & Moynihan, 2000, 

према: Chan, 2007). Решавањем математичких проблема отвореног типа уче-

ник се суочава са тешкоћама односно изналажењем начина за њихово 

превазилажење, и не ослања се само на процедурално знање да би дошао до 

решења (Михајловић и Егерић, 2012). На овај начин обезбеђено је боље и 

дубље разумевање математичких садржаја, а тиме и прилика да ученици 

одговоре на различитим нивоима креативности (Clarke, 2011). Ефикасније се 

моделира математичка активност и пружа ученицима могућност конструисања 

одговора који одражавају индивидуалан начин математичког разумевања, а 

тиме и увид у учење, примењене вештине и напредовање ученика. Стимулишу 

оригиналност и креативност и захтевају сложене одговоре на сразмерном 

нивоу са сложеношћу математичког размишљања које желимо да поспешимо и 

пратимо. Такође, решавају и проблем мотивисаности, подстицајнији су и 

занимљивији од конвенционалних затворених задатака (Clarke, 2011). 

По Такахашију (Takahashi, 2001, према: Yan & Fong, 2005), постоје две 

врсте проблема отвореног типа, са једним решењем али са више разноврсних 

приступа решавању проблема, и задаци са више тачних решења, односно 

одговора: 

1. Задаци који имају више решења: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАТАК 

Решење 1 

Решење 2 

Решење 3 
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2. Задаци који имају једно решење, али више приступа решавања. 

 

 

 

 

 

 

 

Без обзира о којој врсти задатака отвореног типа се ради, циљеви су 

исти и односе се на подстицање логичког мишљења, математичких 

способности, креативности, мотивације и интелектуалног задовољства, а тиме 

и популаризације математике.    

Дакле, проблеми отвореног типа сматрају се веома ефективним у 

неговању и развијању логичког мишљења и математичке креативности. 

Међутим, без обзира на предности задатака овог типа, постоје извесна 

ограничења у њиховој примени које је потребно превазићи у пракси. Није лако 

припремити и пронаћи одговарајуће математичке садржаје на основу којих се 

могу креирати, осмислити и предочити различите категорије ових проблема 

(Михајловић и Егерић, 2012). Врло често се у уџбеницима математике за раз-

редну наставу могу уочити проблеми затвореног типа који не остављају много 

простора за креативно мишљење (Maricic, Lazic, Petojevic, 2016; Михајловић и 

Егерић, 2012; Ciernikova, 2020), а што оправдано претпостављамо, за имплика-

цију има и недовољну заступљеност отворних проблема у наставној пракси. С 

тим у вези, указаћемо на неке од могућности креирања проблема отвореног 

типа, приказом одређених примера задатака који могу послужити као аналогон 

учитељима у почетној настави математике. 

Примери задатака отвореног типа 

Респективно програмским садржајима математике у разредној настави 

наводимо одређене примере задатака отвореног типа које је могуће применити 

у оквиру редовне наставе/реализације садржаја, у циљу поспешивања логичког 

размишљања, расуђивања и закључивања ученика млађих разреда основне 

школе. 

 

ЗАДАТАК РЕШЕЊЕ 
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ЗАДАЦИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

1.  Користећи све црне и сиве облике прекријте дати једнакостранични 

троугао. 

 

При решавању овог проблема ученике можемо распоредити у групе и 

задати им да проналазе што више могућих решења. Након тога следи 

упоређивање добијених решења. 

Могућа решења су: 

 

Циљ задатка је да ученици сами открију везу између узорака који су 

различито оријентисани. Овај задатак омогућава да ученици пређу на виши 

ниво резоновања геометрије, где уочавају карактеристике облика без обзира на 

његову оријентацију и положај. Варирање положаја геометријских облика 
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захтева повећану мисаону активност ученика, односно примену мисаоних 

операција анализе, синтезе, упоређивања и идентификације, као и способности 

уочавања узрочно-последичних веза и способности закључивања. 

2. Пронађите бар три тачна решења и испишите их. 

 

 

Могућа решења су: 3 + 6 = 9;  5 + 2 = 7;  6 + 4 = 10. 

Циљ задатка је да ученици анализом услова задатка и истраживањем 

веза неопходних за извођење закључка пронађу могућа решења, при том, 

активно користећи мисаоне операције: анализу, синтезу, упоређивање, 

идентификацију и диференцијацију.  

3. Отвори најближу књигу на било коју страну. Прочитај првих 5 речи. 

Збир свих слова прикажи на два начина. 

Могућа решења су: 

I:  2 + 10 + 10 + 6 = 28 

II:  6 + 6 + 5 + 5 + 6 = 28 

Циљ задатка је да ученици, користећи логику, буду активни учесници у 

осмишљавању другог дела задатка. На основу раније стечених знања из 

области аритметике, сваки ученик ће приказати своје решење применом 

способности апстраховања појмова и расуђивања.  

ЗАДАЦИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

1. Погледај следећи низ: 1, 8, 15, 22, 29,... Да ли је број 102 члан тог 
низа? Зашто јесте/ није?  
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Могућа решења су: 

Ученици до решења могу доћи добројавањем, низањем бројева где је 

сваки за 7 већи од претходног.     

Један од начина решавања овог задатка може бити и примена рачунске 

операције множење и рачунске операције сабирање. Активним промишљањем 

и расуђивањем ученици изводе закључак, односно уочавају правило 

формирања низа (додавање броја који је за 7 већи од претходног). Након тога 

ученици могу применити до сада стечено знање таблице множења и таблице 

дељења: 

1 + 7  ∙ 10 = 1 + 70 = 71 

102 - 71 = 31 

31 : 7  = ...  

На основу чега ученици такође могу да дођу до истог закључка да 

тражени број није део започетог низа. 

Циљ задатка је да ученици применом мисаоних операција и уочавања 

узрочно последичних веза раније стечених знања из области аритметике, 

спознају себи најлакши начин за решавање задатка, односно да активним 

промишљањем и расуђивањем открију и примене правило настављања 

започетог низа до задатог броја.  

2. Породица има троје деце. Они су желели да поделе 32 слаткиша, али 

тако да две сестре близнакиње добију једнак број бомбона, а да најмлађи 
брат добије оно што преостане. Колико је слаткиша могла да добије свака 

сестра, а колико брат? 

Могућа решења су: 

I: 11 + 11 + 10 = 32 

II: 10 + 10 + 12 = 32 

Циљ задатка је да ученици  применом способности апстраховања и 

уочавања узрочно последичних веза повежу услов задатка са реалном 

ситуацијом ослањајући се на мисаоне операције: анализу, синтезу, 

компарацију, идентификацију и диференцијацију.  

3. Ако је решење задатка 50, како може изгледати поставка задатка? 

Могућа решења су: 

I:  10 ∙ 5 = 50 
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II:  25 + 25 = 50 

III: 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50 

Циљ задатка је да ученици активним промишљањем, применом 

мисаоних операција анализе, синтезе, идентификације, компарације и 

диференцијације. закључе да се задатак може решити на више начина.  

ЗАДАЦИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

1. Без употребе типке са бројем 5 на дигитрону, израчунајте производ 

бројева 18 и 25. 

Могућа решења су: 

18 + 18 + 18 + ... + 18 = 450 

18 ∙ 24 + 18 = 450 

18 ∙ 26 – 18 = 450 

18 ∙ 19 + 18 · 6 = 450 

18 ∙ 100 : 4 = 450 

Циљ задатка је да ученици активним коришћењем мисаоних операција 

схвате да осим симбола за множење ( ∙ ), могу користити и типке за друге 

рачунске операције, укључујући и +,  -, :, а да добију исти резултат. 

 

2. Пума има масу 35kg. Домаће мачке између 3kg и 5kg. Колико домаћих 

мачака је потребно да би заједно имале исту масу као пума?  

Могућа решења су: 

I:  3 ∙ 10 + 5 = 30 + 5 = 35  

Може бити 10 мачака чија је маса 3kg и једна мачка чија је маса 5kg. 

II:  6 ∙ 4 + 2 ∙ 3 + 5 = 24 + 6 + 5 = 35 

Може бити 6 мачака чија је маса 4kg, 2 мачке чија је маса 3kg и једна 

мачка чија је маса 5kg. 

Циљ задатка је да ученици апстраховањем реалне ситуације примене 

раније стечено знање и дођу до закључка како да на себи најлакши начин реше 

задатак.  
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3. Јана треба да засади 100 садница паприке у више редова. Наведи бар 
два начина како би Јана могла да распореди саднице тако да у сваком реду 

буде једнак број садница. 

Могућа решења су: 

I:  25 ∙ 4 = 100  

Јана саднице може распоредити у 4 реда по 25 садница. 

II:  10 ∙ 10 = 100  

Јана саднице може распоредити у 10 редова, у сваком по 10 садница. 

Циљ задатка је да ученици, применом мисаоних операцијa (анализа, 

синтеза, упоређивање) уоче узрoчно последичну везу „aко-онда“, те 

ослањајући се на претходно стечена знања из области артиметике пронађу 

један од могућих начина решавања задатка. Решавање задатка може бити 

вођено илустрацијом баште (облика правоугаоника и квадрата) са 

распоређеним садницама.   

ЗАДАЦИ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

1. Површину воћњака квадратног облика треба поделити тако да се 
на једнаким површинама могу засадити малине, купине, боровнице и јагоде. 

Означите одговарајуће делове воћњака различитим бојама.  

 

 

Могућа решења су: 
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Циљ задатка је да ученици применом способности апстраховања геоме-

тријских облика и активним промишљањем визуализују начин расуђивања у 

вези са решењем задатка и његовим представљањем на више начина.  

 

2. Маја мисли да је четвороцифрени број срећан ако је збир његове прве 
две цифре једнак производу последње две. Напиши што више срећних бројева. 

Могућа решења су: 

1 671;  23 751;  428 423; 

Циљ задатка је да ученици поштујући услов задатка осмисле што већи 

број примера. Током решавања задатка, ученици уочавају узрочно последичну 

везу, осмишљавају, закључују и упоређују добијене резултате.  

 

3. Осмисли текст задатка који би одговарао наведеном изразу: 

27 ∙ 6х < 16 200 

Могућа решења су: 

I: За једно одељење са 27 ученика припремљено је 27 новогодишњих 

пакетића. У сваком пакетићу је било 6 истих чоколадица. Колико може да 

кошта једна чоколадица уколико је за све пакетиће плаћено мање од 16 200 

динара? 

II: У једну спортску продавницу стигло је 27 пакета истих чарапа. У 

сваком пакету се налази по 6 пари чарапа. Колико може да кошта један пар 

чарапа, ако укупно није плаћено више од 16 200 динара? 
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Циљ задатка је да на основу задатог израза ученици, ослањајући се на 

свакодневне ситуације, друге предмете и дисциплине, активним промишља-

њем и применом функционалног знања и логичког размишљања, осмисле 

одговарајуће текстове задатака. 

Увидом у описану структуру (суженог броја) примера, евидентне су 

предности задатака отвореног типа: подстичу логичко размишљање и расуђи-

вање, математичке способности, креативност, интересовање за математику и 

изазивају интелектуално задовољство (Ciernikova, 2020). Задаци овог типа 

могу се користити на вођеним часовима математике где учитељ може да 

подржи и подстиче ученике док раде на задатку или док деле своје идеје са 

осталим ученицима. Такође, могуће их је користити и на допунској или додат-

ној настави математике, у индивидуалном или групном раду и приликом оце-

њивања (Сабо, 2020). Притом, критеријуми за процену задатка су неопходни, а 

они се огледају у сложености, тачности и уредности. Сложеност задатка је 

остварена уколико он одговара нивоу ученика, док се под тачношћу подразу-

мева да су сви математички појмови, рачунања и информације тачни. Уколико 

је задатак уредно написан и лако разумљив сматра се да је испуњен и крите-

ријум уредности. Осим тога, обзиром да не постоји само један прави одговор, 

као и начин решавања, могуће је постављати Open-ended задатке и на различи-

тим нивоима.  

Закључак 

Логичко мишљење је важан процес расуђивања и основна вештина у 

изградњи знања и искуства ученика која прати процес учења и развија уче-

ничке потенцијале. Полазећи од чињенице да се налази у фокусу циљева 

наставе математике на свим нивоима образовања, оправдана је претпоставка 

да постоје дидактичко-методичке потребе и могућности оптималног стимули-

сања његовог развоја већ у почетној настави математике. Раним увођењем 

елемената логике у основношколску математику, могуће је утицати на развој 

менталних, логичко-комбинаторних способности и функционалних знања уче-

ника, потребних за решавање разноврсних проблема у свакодневном животу. 

Сматрамо да ови садржаји представљају идеално окружење за подстицање 

смисленог решавања проблема и да стога требају бити више заступљени у 

наставном процесу. Како је основни садржај у почетној настави математике 

задатак, оправдано је становиште да се изучавање математике остварује нај-

већим делом управо путем њиховог решавања (Маричић, 2011). Стога, пажљи-

вим одабиром садржаја и решавањем логичких задатака, под одређеним усло-

вима, значајно се може повећати укупни образовни потенцијал ученика, који 

укључује и развој логичког мишљења. 
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Као подршка пуном мисаоном ангажману ученика и један од начина 
унапређења културе структурисања математичких задатака, јесу и тзв. задаци 
отвореног типа. Питање задатака отвореног типа је релевантно јер овај тип 
задатака представља користан алат за подстицање и развијање математичког 
мишљења и креативности у настави и учењу. Полазећи од претпоставке да се 
логичко мишљење може оптимално стимулисати већ у почетној настави мате-
матике, у раду смо се посебно бавили сагледавањем могућности примене зада-
така отвореног типа у његовом подстицању. Овде смо првенствено имали у 
виду да овакви задаци, због своје отворене природе, „нуде својеврстан изазов 
за мисаоно ангажовање ученика” (Михајловић и Егерић, 2012: 24). Одговарају-
ћим примерима задатака, прилагођеним програмским садржајима разредне 
наставе математике, конкретизована је могућност подстицања логичког 
мишљења као сложене мисаоне активности. У представљеним примерима под-
стичу се мисаоне операције и различити облици ученичког мишљења, у којима 
до изражаја долази њихова оштроумност, расуђивање, способност уочавања 
узрочно-последичних веза, откривања законитости и правила, дубље разуме-
вање, критичко промишљање и закључивање. На описани начин ученици 
активније учествују у настави и образлагању идеја, са пуном слободом избора 
методе решавања проблема. Притом имају могућност да кроз дискусију о раз-
личитим начинима решавања и решењима развијају самопоуздање за широку 
употребу својих знања, вештина и способности.  Осим наведеног, одговори 
ученика пружају повратну информацију о математичком мишљењу и њиховом 
приступу решавању проблема. На овај начин омогућено је ученицима да само-
стално конструишу математичке идеје развијајући тако, осим знања и 
вештина, првенствено своје мишљење и креативност. 

Приказани примери задатака могу послужити као аналогон учитељима у 
подстицању логичког мишљења у настави математике, те завређују већу 
заступљеност и у основној уџбеничкој литератури. Креирањем и решавањем 
проблема отвореног типа већ у почетној настави математике, могуће је у 
значајнијој мери утицати на развој логичког мишљења ученика, а тиме 
допринети и успешном остваривању циљева и задатака и у даљем образовању. 
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OPEN-ENDED TASKS AS A MEANS OF ENCOURAGING  LOGICAL 

THINKING IN INITIAL TEACHING OF MATHEMATICS 

Summary 

Logical thinking represents an important process of reasoning and a basic skill in 

building studentsʼ knowledge and experience which should accompany the learning 

process and develop students’ potential at all levels of education. The program of 

teaching and learning mathematics in primary education in Serbia contains a large 

number of topics that support the goal of learning mathematics, but there is also room for 

improvement. 

The paper deals with the possibility of propaedeutics of logic and the 

encouragement of logical thinking, the application of open-ended tasks in the initial 

teaching of mathematics. Respectively to the program contents of the mathematics class, 

examples of open-ended tasks are presented, as support and analog to teachers in 

creating teaching practice, in order to promote the development of studentsʼ logical 

thinking, as an important component of mathematics learning outcomes. 

Keywords: logical thinking, mathematics classroom teaching, open-ended tasks. 
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ПОВЕЗАНОСТ ВЕРЕ И НАВИКА УЧЕНИКА  

СА ПОЈЕДИНИМ ПАРАМЕТРИМА И                     

УЧЕШЋЕМ У ДОДАТНИМ ФИЗИЧКИМ 

АКТИВНОСТИМА НАКОН ШКОЛЕ  

– ПИЛОТ ИСТРАЖИВАЊЕ – 

Апстракт: Деци школског узраста препоручује се свакодневна 

физичка активност у трајању од најмање 60 минута. Сматра се да половину 

од тог времена дете треба да буде физички активно у школи где проводи 

доста времена. Будући да мотивација за активним учешћем у настави 

физичког васпитања опада током школовања, породичне навике су веома 

важне и имају утицаја на активно учешће детета у настави физичког 

васпитања и другим облицима физичке активности.  

Циљ овог пилот истраживања био је да укаже на могућу повезаност 

варијабли које имају утицаја на мотивацију ученика (BMI, мотивација за 

физичким вежбањем, здраве навике које се тичу исхране и спавања, 

спортске навике родитеља, као и верност (веровање) породице или стечена 

унутрашња уверења детета) са активним учешћем у некој ваннаставној 

спортској активности. Извршено је анкетирање родитеља (N = 12) чија деца 

иду у основну школу. Утврђено је да деца (7–14 година) имају оптималне 

вредности BMI (16,3 kg/m
2
), као и да се свако дете бави неком спортском 

активношћу. Oцењено је да деца свакодневно уносе довољно воћа/поврћа, 

али и слаткиша. Деца спавају довољан број сати у току дана (9 часова). На 

питања о веровању родитељи наводе веру у „Бога” или у „себе”. Може се 

закључити да је посећеност бесплатног спорта мала, као и да се родитељи 

радије опредељују за спортску активност која се организује ван школе.  

Кључне речи: физичко васпитање, образовање и спорт, физичка 

активност, мотивација, веровање. 
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Увод 

Светска здравствена организација препоручује деци школског узраста 

свакодневну физичку активност у трајању од најмање 30 минута (WHO, 2019). 

Сматра се да половину тог времена деца треба да проведу у вежбању у оквиру 

наставног програма, будући да доста времена проводе у школи (Pate, Davis, 

Robinson, Stone, McKenzie, Young, 2006). Такође, истиче се да деца треба 

свакодневно да проведу најмање десет минута у умерено до интензивном 

оптерећењу неке аеробне физичке активности (Ekelund, Luan, Sherar, Esliger, 

Griew, Cooper, 2012). Наведене препоруке односе се на превенцију гојазности 

или деформитетe који се могу јавити током раста и развоја деце млађег 

школског узраста. Стога велику важност може да има промовисање значаја 

бављења спортом, учествовање у настави физичког васпитања, правилна 

исхрана, као и подстицање ученика да се свакодневно баве неком физичком 

активношћу (Karić, Radisavljević, Јanić, Lazarević, Milanović, 2015). 

Познато је да свакодневна физичка активност позитивно утиче на квали-

тет живота како одраслих тако и деце различитог узраста (WHO, 2019). Често 

је најомиљенији предмет у школи час физичког васпитања јер је игра и 

потреба за кретањем неодвојиви део одрастања (Šekeljić, Stamatović, Marković, 

2012). Ипак, остаје недовољно истражен разлог пада мотивације ученика за 

вежбањем који се обично дешава након четвртог разреда основне школе (Trost, 

Pate, Sallis, Freedson, Taylor, Dowda, Sirard, 2002). Сматра се да се временом 

мењају интересовања за различитим физичким активностима, па тако деца 

постају мање заинтересована за кошарку, фудбал, трчање, бициклизам. Такође, 

та појава је знатно израженија код девојчица (CDC, 2003). Претпостављамо да 

разлози за активним учешћем у некој од спортских активности у великој мери 

зависе од маркетинга, популарности спорта у друштву, познанства тренера и 

туђих искустава везаних за спортски клуб, а пре свега од породичних ставова и 

мишљења.  

Методолошки дизајн истраживања 

Предмет истраживања у најширем смислу тиче се учесталости учешћа 

деце у ваннаставним спортским активностима. Општи циљ истраживања јесте 

утврђивање мотивације ученика за учествовањем у ваннаставним спортским 

активностима која се реализују у матичној школи. Одабир главне истражи-

вачке парадигме био је условљен природом предмета истраживања. У самом 

истраживању коришћен је теоријско-емпиријски приступ, а примењена је 

дескриптивна метода.  
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У овом истраживању коришћена је анкета (27 питања) која је сачињена у 

сврхе пилот истраживања. Питања се односе на: пол ученика, годину живота, 

разред, висину и тежину (BMI). Питања за родитеље односила су се на  навике 

свакодневног уноса воћа/поврћа и слаткиша, одлазак у школску кантину,  

физичку активност мајке пре и у току трудноће, физичку активност оца, док су 

питања намењена ученицима била у вези са омиљеним предметом у школи,  

тренирањем неког спорта и разлозима зашто тренира. На један део питања 

заокруживан је неки од понуђених одговора (скала од 1 – најмање до 5 – 

највише), док је у вези са другом групом питања било потребно да се допише 

одговор. Посебно је важно питање које може да укаже на повезаност веровања 

породице и здравих животних навика („Да ли је ваша породица верна и у шта 

верујете?”). Такође, наведено је питање које може да укаже на начин 

васпитања и уверења детета („Учимо дете да верује у ...”). 

Како би се заобишло време које је потребно за добијање сагласности 

директора школе, анкетни листови су подељени родитељима испред школе. 

Подељено је укупно 50 анкета. Анкетирани су само родитељи чија деца иду у 

основну школу у Ветернику. Враћањем попуњене анкете сматрало се да роди-

тељ даје сагласност за обраду података. Није наведено време враћања анкетног 

листа. Укупно је враћено само 24% (N = 12) анкета.  

Како су у Новом Саду и околини организоване бесплатне школе спорта 
у основним школама, које финансира Министарство омладине и спорта а спро-
води Савез за школски спорт Србије, очекивано је да посећеност тренинзима 
буде већа. Уколико се пореде могућности града и приградског места, уочава се 
да је у приградским местима знатно мање спортских и забавних садржаја за 
децу. Сматрало се корисним истражити потребе родитеља за учешћем у 
оваквим организованим активностима за ученике. Ипак, близина 
организованог спорта може да се сматра економичнијом и једноставнијом за 
организацију, као и доступнијом свима, без обзира на социјални статус. 

Анализа резултата анкете 

Од укупно 50 подељених анкета враћено је само 24% попуњених 

листова на основу којих су издвојени следећи подаци. Анкетирани су роди-

тељи деце 7–14 година, што одговара школском узрасту од 1. до 8. разреда. 

Одговори који описују задовољство родитеља реализацијом бесплатног спорта 

у школама наводе веома ниску просечну оцену (Мean 1,8; SD 2,2). Девет роди-

теља не наводи да дете одлази на спорт у школу, као и да дете тренира неку 

спортску активност (која се вероватно реализује у граду): атлетика, пливање, 

џез балет, фолклор, фудбал, стони тенис и теквондо. 

Родитељи наводе да деца свакодневно конзумирају воће и поврће (Мean 

4,5; SD 0,5). Такође, истичу да деца свакодневно конзумирају слаткише (Мean 
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3,5; SD 0,5). Родитељи су оценили да деца у просеку спавају девет сати. Сва 

деца су се изјаснила да одлазе у школску кантину. Већина мајки (10 укупно)  

изјаснила се да су биле физички активне пре трудноће, а током трудноће њих 

девет. Очеви су физички активни, али је њихова учесталост оцењена са 3 (на 

скали од 1 до 5). На питање: „Да ли је ваша породица верна и у шта верујете?” 

одговорило је укупно седам анкетираних родитеља, при чему се међу 

одговорима издвајало: „не”, „ништа”, два одговора са „да”, „добра воља” и два 

одговора „Бог”. На питање: „Учимо дете да верује у... (дописати)” одговорило 

је осам родитеља, а одговори су били распоређени на следећи начин: „у себе” 

(50%), „у Бога” (25%) и „доброту” (13%). 

На питања на које је одговарало дете добијени су следећи одговори: раз-

лог тренирања (изглед, спортски успех, такмичење, медаља, здравље), оми-

љена игра (ластиш, игрице на телефону, скривачи), омиљени предмет (српски 

језик, физичко васпитање, математика, ликовно и веронаука), омиљено на часу 

физочког васпитања (игре са лоптом, трчање, играње и фудбал) и омиљена 

активност у школи спорта (полигони). 

Дискусија 

При проучавању феномена физичког васпитања, мора се применити 

холистички приступ. Тако, на пример, један наш аутор истиче да је физичко 

васпитање процес путем кога се остварују практични задаци физичке културе 

(Стефановић, 1988). За Лескошека физичко образовање је пре свега педагошки 

процес који кроз вежбање тежи формирању свестране личности (Лескошек, 

1980). Још шире схватање физичког васпитања у својим промишљањима 

наглашава Матић, који говори о физичким активностима и као планској, 

системској делатности, али и физичким активностима које се одвијају спон-

тано и реализују у свакодневном животу појединаца (Матић, 1992). Већина 

аутора слаже се са схватањем да је физичко васпитање изузетно важан и неза-

обилазан део физичке културе, а самим тим и општекултурних вредности 

савременог света.  

Савремени начин живота одражава се на животне навике одраслих и 

деце. Доступност телефона и гледање различитих интересантних програма на 

телевизији одвлачи децу од свакодневне игре на отвореном. Услед недовољно 

кретања деца постају седентарна што се лоше одражава на држање тела, дру-

жење са вршњацима, играње на свежем ваздуху, учешће у спортским активно-

стима, а што утиче и на развој појединих обољења.  

Потреба за игром и кретањем изражена је током периода одрастања, а 

поготово је значајна за децу млађег школског узраста. Студије наводе да је 

очекиван пад интересовања и мотивације за вежбањем након четвртог разреда 

основне школе (Trost et al., 2002), као и да деца нису довољно физички активна 
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(Troiano, Berrigan, Dodd, Masse, Tilert, McDowel, 2008). Један од предуслова да 

ученици буду у довољној мери заинтересовани за вежбање на часовима 

физичког васпитања и након школе у организованим ваннаставним активно-

стима јесте позитиван утицај учитеља или наставника. Студија која је истра-

живала квалитет међуљудских односа и утицај на стварање повољне социое-

моционалне климе дошла је до закључка да непосреднију сарадњу остварују 

одељенске старешине у основној школи (Милошевић, 2020). 

Због недовољног кретања, а пре свега уочене недовољне заинтересова-

ности ученика за физичку активност, како на настави тако и након боравка у 

школи, потребно је константно осмишљавати и спроводити нове методе 

вежбања. Како би се превентивно утицало на појаву хипокинезије школски 

систем, поред редовног наставног плана и програма, има могућност да органи-

зује и реализује различите спортске активности у ванннаставно време. Тиме би 

вежбање у близини становања обезбедило неопходну свакодневну физичку 

активност за сву децу школског узраста. Иако су родитељи задужени за при-

марно васпитање детета, свакако да се њихов утицај повећава у сарадњи са 

наставником. Студија која је истраживала утицај родитеља на физичку актив-

ност деце показује да отац има веома значајан утицај. Такође, аутори истичу 

важност утицаја родитеља, не само кроз учешће у рекреацији са децом, већ и 

подстицањем на бављење спортом (Павловић, 2018). 

Када се анализира анкета коју су попуњавали заједно родитељ и дете, 

долазимо до следећих чињеница. Анкетирани родитељи нису у довољној мери 

заинтересовани за бесплатан спорт у школи. Поставља се питање зашто се не 

користи близина вежбалишта, практичност и стручност кадра и активности 

које се нуде и реализују за сву децу школског узраста. Мали број попуњених 

анкета могао би да укаже на недостатак времена, интереса или јасноће поста-

вљених питања у самој анкети
1
.  

Из одговора анкете уочава се да родитељи не користе погодности које 

нуди школа, као и да се радије одлучују за вежбање у граду. На одлуке роди-

теља вероватно много има утицаја маркетинг, врста услуге тренера, али и 

објекта у ком се изводи спортска активност. Уколико тренер уочи да је дете 

талентовано за неки колективни или индивидуални спорт, као и да је важно да 

прође фазу селекције у одабраном спорту, онда се сматра оправданим 

ангажованост родитеља за тренинге у одабраном спортском клубу.  

Ово пилот истраживање истраживало је могући утицај породичних 

навика које сигурно да имају утицаја на ставове детета везане за физичку 

активност. Домаћи аутори истраживали су ставове и интересовања ученика и 

ученица према настави физичког васпитања. Такође, сигурно да различита 

                                                        

1 У следећем истраживању, поред стандардизоване анкете о повезаности вере и вежбања, 

биће обухваћен упитник који директно испитује благостање детета (“The Stirling 

Children’s Wellbeing Scale”). 
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интересовања имају утицај на мотивацију ученика за вежбањем на настави 

физичког васпитања, као и у ваннаставним активностима. Резултати анкетира-

них ученика четвртих разреда из укупно три школе (261 ученика) указују на 

познату чињеницу да је деци најомиљенији предмет у школи физичко васпи-

тање. Резултати студије наводе да су дечаци најзаинтересованији за фудбал и 

кошарку, док је девојчицама најомиљенија игра „Између две ватре” (Šekeljić i 

sar., 2012). Поред свега наведеног, остаје и даље интересантно бавити се 

истраживањем мотива и онога што се тиче мишљења и љубави према игри, 

вежбању и свакодневном кретању.  

Закључак 

На основу анонимног анкетирања родитеља и деце школског узраста (7–

14 година) закључује се следеће. Анкетирани ученици (92%) су углавном 

физички активни и тренирају неки спорт. Девет ученика (75%) тренира неки 

одређени спорт и не користи вежбање у оквиру бесплатног спорта у школи. 

Поред очекиваних одговора о свакодневном конзумирању здраве хране, деца 

свакодневно конзумирају и слаткише. Родитељи су физички активни и уче 

своје дете да верује у себе или немају неки изричит став по том питању, из 

чега се може закључити да питању вере (веровања) ове породице не посвећују 

довољно пажње или да немају конкретна уверења (одговори се односе на веру 

„у себе” или „у ништа”). Питања која су састављена у сврху овог пилот истра-

живања требало би да се коригују и допуне како би се прецизније испитала 

могућа повезаност вере (веровања) и навика ученика са вредностима BMI и 

учешћем у додатним физичким активностима након школе (будући да вежбање 

није обавезно и не утиче на оцену у школи). Такође, потребно је извршити 

стандардизацију постојеће анкете, као и уврстити упитник који испитује 

благостање деце (“The Stirling Children’s Wellbeing Scale”). Да би подаци били 

веродостојни ономе што се истражује, потребно је да се анкетира што већи број 

родитеља и ученика (најмање 75% попуњених упитника). Такође, неопходно је 

спровести истраживање у сарадњи са наставницима школе како би се 

осигурало потребно поверење и веће учешће родитеља у анкетирању. 
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RELATIONSHIP BETWEEN STUDENTS’ FAITH AND HABITS  

WITH CERTAIN PARAMETERS AND PARTICIPATION IN ADDITIONAL 

PHYSICAL ACTIVITIES AFTER SCHOOL  

– PILOT RESEARCH –  

Summary 

School-age children are recommended to participate in physical activities for at 

least 60 minutes daily. It is considered that half of that time should be used for physical 

activities at school where children spend a lot of time. It has been emphasized that 

motivation for active participation in physical education decreases during schooling. 

Family habits are considered to be very important and have an impact on the active 

participation of a child in physical education as well as in all other forms of physical 

activity.  

The aim of the present pilot research was to indicate the possible relationship 

between variables that have an impact on students’ motivation (BMI, physical exercise 

motivation, healthy habits concerning healthy diet and sleeping, parental sports habits, 

family beliefs and devotion or child`s acquired internal beliefs) and their active 

participation in any of extracurricular sport activities. The survey of parents (N = 12) 

whose children are at primary school was conducted. It was found that children (aged 7–

14) have optimal BMI values (16.3 kg / m2). It also showed that each child is involved 

in some sport activity. It was estimated that every child takes enough fruit/vegetables per 

day, as well as sweets. Children sleep enough (9 hours a day). When asked about faith 

(belief), the parents referred to faith in “God” or belief in “Self”. It can be concluded that 

there is very little interest in free sport activities. At the same time, the parents prefer 

sport activites organized outside the school.  

Keywords: Physical Education, Education and Sports, Physical Activity, 

Motivation, Belief. 
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УТИЦАЈ ДОДАТНОГ ТЕЛЕСНОГ КРЕТАЊА –
ВЕЖБАЊА НА ТРАНСФОРМАЦИЈУ МОТОРИЧКИХ 

СПОСОБНОСТИ УЧЕНИЦА МЛАЂЕГ                  
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Апстракт: Многобројна истраживања указују на проблеме редовне 
наставе физичког васпитања. Најчешће се истиче недовољан утицај на развој 
моторичких способности. Циљ истраживања је био да се истраже евентуалне 
статистички значајне рaзлике у трансформацији моторичких способности 
ученица млађег школског узраста у односу на редовна и додатна телесна кре-
тања – вежбања. Истраживање је спроведено у другом полугодишту школске 
2021/2022. у Oсновној школи „Јован Јовановић Змај” у Свилајнцу у форми 
педагошког експеримента лонгитудиналног карактера са парaлелним гру-
пама, на узорку од 39 испитаница подељених у два посебна субузорка – према 
критеријуму додатног телесног кретања – вежбања и то: експериментална 
група са деветнаест испитаница које су поред редовних часова наставе 
физичког и здравственог васпитања имале и два додатна недељна вежбања у 
трајању од 90 минута у форми одбојкашког тренинга и контролна група са 
двадесет испитаница које осим редовних часова физичког и здравственог вас-
питања нису имале додатна телесна кретања – вежбања. За процену моторич-
ких способности примењено је шест стандардизованих кретних задатака. 
Поред поступака дескриптивне статистике, за обраду података примењен је t-
тест за зависне и t-тест за независне узорке. На основу добијених резултата и 
разлика, може се констатовати да су ефекти експерименталног третмана у 
истраживаним варијаблама моторике условили побољшања моторичких спо-
собности у обе групе од иницијалне до финалне процене. Сва побољшања су 
већа у експерименталној групи испитаница, тако да су статистички значајне 
разлике између експерименталне и контролне групе на финалној процени 
констатоване у пет од шест истраживаних варијабли и оне су у корист експе-
рименталне групе. Добијени резултати указују на потпуну оправданост при-
мене додатног телесног кретања – вежбања ван редовних часова наставе 
физичког и здравственог васпитања. 

Кључне речи: одбојка, физичко вежбање, моторичке способности,  
млађи школски узраст. 
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Увод 

Сва деца имају право на физичко васпитање, тако да је, у оквиру 

општих образовних система, физичко васпитање заступљено као обавезан 

наставни предмет у 89,0% основних и 87,0% средњих школа у свету. У мно-

гим земљама света присутна је маргинализација физичког васпитања у шко-

лама, која се огледа у неадекватним плановима и програмима, статусу пред-

мета, материјалним, људским и финансијским ресурсима. Ученици у настави 

физичког васпитања још увек не добијају довољно теоријског знања, што 

утиче на однос ученика и њихово учешће у физичком васпитању и то је разлог 

што су ученици у процесу физичког васпитања још увек само објекат, а не 

субјекат васпитања (Станојевић, 1986). 

Редовна настава физичког и здравственог васпитања треба да омогући 

ученицима довољно телесног кретања – вежбања, али и теоријског знања о 

важности вежбања и стицању здравих навика за цео живот. Изузетна важност 

редовног телесног кретања – вежбања код деце огледа се у развоју самопоу-

здања, побољшању квалитета сна и здравих навика, бољем расположењу, 

регулацији емоција, а самим тим и бољем успеху у школи. На основу наведе-

них разлога физичко и здравствено васпитање може се сврстати као један од 

најважнијих предмета у школи (Николић, 2019) или по речима Матића и сар. 

(1982), као најважнији од мање важних предмета. 

Кључни фактор мотивације ученика млађег школског узраста и промо-

висања свакодневног вежбања је учитељ. Физичко васпитање, као планска и 

oсмишљена делатност, са јасно дефинисаним циљем, започиње у институцио-

нализованом образовању Србије предшколским васпитањем, а завршава се 

најчешће са завршетком образовања у средњим школама (Вишњић, Милетић 

и Јовановић, 2004). Један од најзахтевнијих периода је млађи школски узраст. 

Настава физичког и здравственог васпитања одржава се у веома различитим 

материјално-просторним условима, који условљавају и различите резултате 

(Марковић, 2016a; Николић, 2002). У целокупности проблема слабости 

физичког васпитања најчешће се наводи: недовољно организован и плански 

рад у предшколским установама и млађим разредима основне школе, мања 

могућност васпитача и наставника разредне наставе да реализују сложене 

задатке физичког васпитања (Константиновић, 1968; Стаматовић и Шекељић, 

2006), неуједначени, често и лоши материјални услови школе за реализацију 

наставе физичког васпитања, као и чињеница да ученици у настави физичког 

васпитања још увек не добијају на прави начин теоријска знања у обиму и 

нивоу који је предвиђен наставним програмом.У овом контексту треба истаћи 

да је просветитељска заблуда физичког образовања и васпитања у томе што 

школа тај процес своди на часове физичког вежбања, „очекује се да се са 2–3 

институционализована часа остваре постављени задаци. Резултати таквога 
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рада су познати. Све дотле док процес физичког образовања не захвати цело-

купан живот школе – наставни и ваннаставни, школски и ваншколски – не 

треба очекивати квалитетније резултате” (Полич, 1980: 93). Истог су 

мишљења Вишњић и сар. (2004), који указују да због ограниченог времена 

трајања часа и броја часова у наставном плану и поред примене различитих 

методичко-организационих форми рада у циљу побољшања моторичких 

способности ученика на часу физичког васпитања, наставници физичког 

васпитања нису у могућности да утичу на видно побољшање моторичких 

способности ученика. 

Искоришћеност времена часа физичког и здравственог васпитања се 

може посматрати са два аспекта: први је трајање часа или тзв. апсолутно 

време часа, а други активно време вежбања (Марковић, 2011). Неки од 

многобројних фактора који утичу на активно време вежбања су програм 

наставе физичког васпитања, материјално-просторни услови, методичко-

организациони облици рада, организација пре и организација рада на часу 

(Марковић, 2016a). 

Подстицање ученика да телесно кретање – вежбање уграде у свакодне-

вицу је бит деловања сваког учитеља, наставника и професора физичког вас-

питања у основној и средњој школи. Тако да се лајтмотив савремених концеп-

ција физичког васпитања може дефинисати као „одомаћивање ученика у 

физичком васпитању, односно одомаћивање самог физичког васпитања, 

његово одомаћивање у предшколској установи, школи, у породици, у широј 

друштвеној заједници – у свести људи уопште” (Матић, 1992: 131). 

Бројна су истраживања која указују на позитивне ефекте додатног 

телесног кретања – вежбања, тако да оно може произвести бенефит за когни-

тивно функционисање током читавог животног века и то непосредно, преко 

физиолошких механизама и структуралних промена у мозгу, и посредно путем 

утицаја на расположење и редукцију стреса (Popov i Јаkovljev, 2000). Редовно 

упражњавање физичког вежбања код деце огледа се у развоју самопоуздања, 

побољшању квалитета сна и здравих навика, бољем расположењу, регулацији 

емоција, а самим тим и бољем успеху у школи (Николић, 2019). Поред 

кардиоваскуларних и респираторних функција, редовно физичко вежбање 

позитивно утиче на рад читавог низа органа и делова локомоторног апарата, 

тако да кости постају чвршће, а зглобови оптимално покретљиви и довољно 

чврсти, спречава се повећање телесне масе и настанак болести које су везане са 

гојазношћу (Мitić, 2011). На појаву деформитета кичменог стуба код деце 

значајан утицај има физичко вежбање, деца са деформитетима кичменог стуба 

су значајно мање укључена у физичке активности (Богдановић, 2004; Lazić i 

sar., 2021). По речима Nešićа, Ilićа, Маjstorovićа, Grbićа и Оsmankača (2013), 

одбојка је спортска грана високих захтева за испољавање кретних активности 

међу којима доминирају брзинско-снажне способности и координација и 

припада групи спортова са високо интензивним интермитентним локомоцијама. 
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Захваљујући успесима мушке и женске репрезентације Србије заступљена је у 

наставним програмима ученика основношколског и средњошколског узраста, а 

пoпуларност одбојке огледа се и у све већем броју организованих школа 

одбојке за најмлађе полазнике, које укључују дечаке и девојчице старости већ 

од пет година. На позитивне ефекте додатног вежбања поред редовних часова 

физичког и здравственог васпитања указују резултати истраживања (Batričević, 

2008; Марковић, 2016b; Митић, 2011; Николић, 2019; Pelemiš, Мitrović, Pelemiš, 

Lalić, Ujsasi, Bjelica, 2013; Popov, Jakovljev, 2000; Poţgaj, Belošević, Simić, 2010). 

О позитивним ефектима одбојкaшког тренинга у трансформацији моторичких 

способности ученика, нарочито експлозивне снаге ногу указује Nešić i sar. 

(2013) у свом истраживању. О квантитативним променама у простору базичних 

и ситуационо-моторичких способности ученика проузроковани додатним 

вежбањем у виду одбојкашког тренинга говоре истраживања (Bajrić, Šmigalović, 

Bašinac, Bajrić, 2012; Коrjenić, Јеlićić, Basinac, Begović, 2012; Лукић, 2015; 

Рађеновић, 2015; Šmigalović, Bajrić, Lolić, 2012). 

На основу наведених разматрања Циљ истраживања је био да се 

истраже евентуалне статистички значајне резлике у трансформацији моторич-

ких способности ученица млађег школског узраста у односу на редовна и 

додатна телесна кретања – вежбања. 

Meтод 

Истраживање је спроведено у другом полугодишту школске 2021/2022. 

у Основној школи „Јован Јовановић Змај” у Свилајнцу у форми педагошког 

експеримента – лонгитудиналног карактера са парелелним групама, у коме се 

као основни користио експериментални метод, а статистички метод као 

помоћни.Узорак је обухватио 39 ученица млађег школског узраста подељених 

у два посебна субузорка – према критеријуму додатног телесног кретања –

вежбања и то: експериментална група са деветнаест испитаница и контролна 

група са двадесет испитаница. За процену моторичких способности приме-

њено је шест стандардизованих тестова. Сви тестови су реализовани у стан-

дардним условима, у сали за физичко васпитање. Приликом тестирања редо-

след реализације моторичких тестова био је: Искрет палицом (MISK) за про-

цену покретљивости раменог појаса, Дубоки претклон на клупици (MDPK) за 

процену флексибилности мишића задње ложе бута, Сарџент тест (MSDŢ) за 

процену експлозивне снаге опружача ногу, Скок у даљ из места (MSDM) за 

процену експлозивне снаге опружача ногу, Бацање медицинке од 2 кг (MБM) 

за процену опште снаге трупа и Чунасто трчање на 10 х 5 м (M 10 x 5 м) за 

процену агилности. Тестирања су реализована по моделу (Иванић, 1996; 

Кукољ, Аруновић, Степић, Здравковић, 1993; Курелић и сар., 1975; Pavlović, 

Marinković, Mitrović, 2020; Шекељић и Марковић, 2011). Иницијална и 
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финална тестирања моторичких способности експерименталне и контролне 

групе реализовали су професори физичког васпитања са искуствима из прет-

ходних истраживања.  

Експериментална група је поред редовних часова наставе физичког и 

здравственог васпитања имала и два додатна недељна вежбања у трајању од 

90 минута у форми одбојкашког тренинга. Експериментални третман се реа-

лизовао у марту, априлу и мају 2022. у трајању од 24 тренажне јединице. Кон-

тролна група осим редовних часова физичког и здравственог васпитања није 

имала додатна телесна кретања – вежбања. 

Подаци добијени емпиријским истраживањем су обрађени одговарају-

ћим математичко-статистичким поступцима. Из простора дескриптивне ста-

тистике, за сваку варијаблу, израчуната је аритметичка средина (М), стан-

дардна девијација (Sd) и варијациона ширина (Мin-Маh). Да бисмо тестирали 

значајност разлика аритметичких средина на иницијалном и финалном тести-

рању, примењен је Студентов t-тест за мале зависне и независне узорке. 

Резултати истраживања са дискусијом 

Резултати емпиријског истраживања су интерпретирани сходно редо-

следу који проистиче из логике њихове математичко-статистичке обраде. 

Увидом у Табелу 1 може се констатовати да је у експерименталној групи екс-

периментални третман у форми одбојкашког тренинга у трајању од 24 трена-

жне јединице својим ефектима условио побољшања у свих шест истражива-

них варијабли. Резултат у тесту Искрет палицом (МИСК) побољшан је за 2,68 

цм, покретљивост мишића задње ложе бута тестирана Дубоким претклоном 

на клупици (МДПК) повећана је за 2,21 цм. Експлозивна снага ногу изражена 

вертикалним скоком, а тестирана Сарџент тестом (МСДЖ) побољшана је за 

1,84 цм. Дошло је и до повећања експлозивне снаге ногу за 4,27 цм изражена 

Скоком у даљ из места (МДМ). Општа снага трупа тестирана Бацањем меди-

цинке (МБМ) од 2 кг повећана је за 16 цм. Ефекти третмана са пуно кратких 

спринтева у току тренажних јединица условили су и бољи резултат у трчању 

на 10 х 5 м за 5,79 десетинки. 

На основу t вредности може се констатовати да су ефекти експеримен-

талног третмана у трајању од 24 тренажне јединице код експерименталне 

групе проузроковали статистички значајне разлике између просечних 

вредности добијених резултата са иницијалног и финалног тестирања на 

нивоу статистичке значајности од р = 0,000 код свих шест истраживаних 

варијабли. 
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Табела 1. Дескриптивни показатељи и анализа разлика                              
екперименталне групe на иницијалном и финалном тестирању 

Варијабла Процена M Sd Мin. Маh. t p 

MИСK               

(цм) 

Иницијална 

Финална 

63,89 

61,21 

9,50 

9,28 

51 

50 

84 

81 
10,111 0,000 

MДПK               

(цм) 

Иницијална 

Финална 

22,65 

24,86 

6,12 

6,31 

12 

16 

36 

40 
- 7,918 0,000 

MСДЖ   

(цм) 

Иницијална 

Финална 

26,10 

27,94 

3,36 

3,29 

21 

24 

33 

35 
- 38,723 0,000 

MДM                

(цм) 

Иницијална 

Финална 

153,73 

158,0 

16,81 

16,23 

110 

118 

181 

182 
- 6,977 0,000 

MБM                 

(м) 

Иницијална 

Финална 

4,32 

4,48 

0,74 

0,74 

2,58 

2,87 

6,02 

6,20 
- 7,842 0,000 

M                   

10 x 5 м 

(с/10) 

Иницијална 

Финална 

215,57 

209,78 

15,16 

14,11 

183 

177 

232 

226 
5,919 0,000 

Легенда: М – аритметичка средина; Sd – стандардна девијација;                             

Min. – минимум; Маh. – максимум; MИСК – искрет палицом;                                             

MДПK – дубоки претклон на клупици; MСДЖ – Сарџент тест;                                       

MДM – Скок у даљ из места; MБM – бацање медицинке;                                                       

M 10 x 5 м – чунасто трчање 10 х 5 м 

Добијени резултати контролне група са иницијалног и финалног тести-

рања упућују на констатацију да је дошло до побољшања на финалном тести-

рању код свих шест истраживаних варијабли. Просечне вредности упућују да 

је покретљивост у зглобу рамена повећана за 2,95 цм, а мишића задње ложе за 

1,35 цм. Експлозивна снага ногу изражена вертикалним скоком је повећана за 

2,05 цм, а скоком у даљ за 2,75 цм. Ефекти редовне наставе физичког и здрав-

ственог васпитања условили су бољи резултат у бацању медицинке од 2 кг у 

даљ за 18 цм, а брзину са променом правца кретања за 6,05 десетинки (Табела 2). 
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Табела 2. Дескриптивни показатељи и анализа разлика контролне групе                      
на иницијалном и финалном тестирању 

Варијабла Процена M Sd Мin. Маx. t p 

MИСK 
Иницијална 

Финална 

68,70 

65,75 

7,42 

6,89 

55 

54 

80 

77 
7,903 0,000 

MДПK 
Иницијална 

Финална 

17 

18,35 

5,72 

5,36 

6 

8,5 

24 

25 
- 7,743 0,000 

MСДЖ 
Иницијална 

Финална 

21,80 

23,85 

3,45 

3,61 

17 

20 

29 

31 
- 38,119 0,000 

MДM 
Иницијална 

Финална 

123,95 

126,70 

15,14 

13,36 

94 

104 

154 

157 
- 2,299 0,000 

MБM 
Иницијална 

Финална 

3,35 

3,53 

0,69 

0,70 

2,32 

2,52 

4,9 

5 
- 10,049 0,000 

M 10 x 5 м 
Иницијална 

Финална 

230,60 

224,55 

16,08 

16,70 

203 

194 

257 

255 
5,006 0,000 

Добијене вредности t-теста код контролне групе показују да постоји 

статистички значајна разлика између просечних вредности иницијалног и 

финалног тестирања код свих шест истраживаних варијабли са нивоом стати-

стичке значајности од p = 0,000. Статистички значајна разлика је у корист 

резултата са финалног тестирања. Сва побољшања поред ефеката редовне 

наставе могу се приписати и природном развоју моторичких способности са 

сензитивним периодима код ученика млађег школског узраста (Табела 2).   

Табела 3. Дескриптивни показатељи и анализа разлика екперименталне                         

и контролне групе саиницијалног тестирања 

Варијабла Процена M Sd Мin. Маx. t p 

МИСК 
Екпериментална 

Контролна 

63,89 

68,70 

9,50 

7,42 

51 

55 

84 

80 
- 1,839 0,083 

MДПK 
Екпериментална 

Контролна 

22,65 

17 

6,12 

5,72 

12 

6 

36 

24 
3,157 0,005 

MСДЖ 
Екпериментална 

Контролна 

26,10 

21,80 

3,36 

3,45 

21 

17 

33 

29 
- 28.520 0,000 

MСДM 
Екпериментална 

Контролна 

153,73 

123,95 

16,81 

15,14 

110 

94 

181 

154 
6,864 0,000 

MБM 
Екпериментална 

Контролна 

4,32 

3,35 

0,74 

0,69 

2,58 

2,32 

6,02 

4,9 
3,632 0,002 

M 10 x 5 м 
Екпериментална 

Контролна 

215,57 

230,60 

15,16 

16,08 

183 

203 

232 

257 
- 2,948 0,009 
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Анализом дескриптивних показатеља експерименталне и контролне 

групе са иницијалног тестирања могу се уочити просечно бољи резултати 

код експерименталне групе код свих шест истраживаних варијабли. Покре-

тљивост у зглобу рамена је у експерименталној групи за 4,81 цм већа у 

односу на контролну групу. Покретљивост задње ложе бута је просечно већа 

у експерименталној групи за 5,65 цм. Вертикални скок је већи за 4,3 цм, а у 

даљ из места за 29,78 цм. Испитанице експерименталне групе су медицинку 

од 2 кг даље бациле за 97 цм и биле брже у трчању на 10 х 5 м за 15,03 десе-

тинки. Ове вредности условиле су статистички значајне разлике између про-

сечних вредности у пет од шест истраживаних варијабли и оне су у корист 

експерименталне групе. Статистички значајна разлика није констатована 

само у варијабли Искрет палицом (МИСК), где је ниво статистичке значај-

ности р = 0,083. 

Табела 4.  Дескриптивни показатељи и анализа разлика                   
екперименталне и контролне групе на финалном тестирању 

Варијабла Процена M Sd Мin. Маx. t p 

МИСК 
Експериментална 

Контролна 

61,21 

65,75 

9,28 

6,89 

50 

54 

81 

77 
- 1,733 0,100 

МДПК 
Експериментална 

Контролна 

24,86 

18,35 

6,31 

5,36 

16 

8,50 

40 

25 
3,497 0,003 

МСДЖ 
Експериментална 

Контролна 

27,94 

23,85 

3,29 

3,61 

24 

20 

35 

31 
- 31,954 0,000 

МДМ 
Експериментална 

Контролна 

158 

126,70 

16,23 

13,36 

118 

104 

182 

157 
7,017 0,000 

МБМ 
Експериментална 

Контролна 

4,48 

3,53 

0,74 

0,70 

2,87 

2,52 

6,2 

5 
3,502 0,003 

M 10 x 5 м 
Експериментална 

Контролна 

209,78 

224,55 

14,11 

16,70 

177 

194 

226 

255 
- 2,851 0,011 

Дескриптивни показатељи експерименталне и контролне групе са 

финалног тестирања упућују на просечно боље резултате код експеримен-

талне групе код свих шест истраживаних варијабли. Покретљивост у зглобу 

рамена је у експерименталној групи за 4,54 цм већа у односу на контролну 

групу. Бољи резултат је за 6,51 цм у тесту Дубоки претклон на клупици, у 

Сарџент тесту за 4,09 цм, у Скоку у даљ из места за 31,3 цм, у Бацању меди-

цинке од 2 кг за 95 цм и у Чунастом трчању на 10 х 5 м за 14,77 десетинки. 

Разлике просечних вредности истраживаних варијабли експеримен-

талне и контролне групе на финалном тестирању проузроковале су стати-

стички значајне разлике код пет од шест истраживаних варијабли. Стати-

стички значајна разлика није констатована само код Искрета палицом, где је 



Марковић, Ж.: Утицај додатног телесног кретања – вежбања на... 

ЗБОРНИК РАДОВА  ГОД. 25  БР. 24  ДЕЦЕМБАР 2022  167–178 

 

175 

ниво статистичке значајности од p = 0,100. Ниво статистичке значајности од p 

= 0,003 је код Дубоког претклона на клупици, од p = 0,000 код Сарџент теста, 

од p = 0,000 код Скока у даљ из места, од p = 0,003 код Бацања медицинке од 

2 кг и p = 0,011 код Чунастог трчања на 10 х 5 м. Статистички значајне 

разлике су у корист експерименталне групе. 

Закључна разматрања 

Циљ истраживања је био да се истраже евентуалне статистички зна-

чајне разлике у трансформацији моторичких способности ученица млађег 

школског узраста у односу на редовна и додатна телесна кретања – вежбања. 

Истраживање је реализовано као педагошки експеримент са парaлелним 

групама и то експерименталном са два додатна недељна вежбања у форми 

одбојкашког тренинга и контролна група без додатних кретања – вежбања. 

Помоћу шест моторичких тестова утврдило се иницијално и финално стање. 

Добијени резултати са иницијалног тестирања примерени су датом узрасту. 

Просечно боље резултате на иницијалном тестирању остварила је експери-

ментална група и они се могу приписати претходним додатним вежбањима. 

Од иницијалног до финалног стања у контролној и експрименталној групи 

дошло је до побољшања просечних вредности које су на нивоу статистичке 

значајности. Резултати финалног тестирања указују да је експериментална 

група у односу на контролну остварила просечно боље резултате у пет од 

шест истраживаних варијабли и они су на нивоу статистичке значајности. Сва 

побољшања на финалном тестирању у корист експерименталне групе могу се 

приписати експерименталном третману који је својим ефектима условио ста-

тистички значајне разлике.   

Ефекти експерименталног третмана условили су највећа побољшања 

резултата у експлозивној снази ногу, која су евидентна и у истраживању (Baj-

rić i sar., 2012; Лукић, 2015; Nešić i sar., 2013). 

Поставља се питање од чега кренути у циљу побољшања тренутног 

стања, да ли је у питању: недовољан број часова; опремљеност школа, која 

није на задовољавајућем нивоу и не одговара постављеним програмским зах-

тевима наставе физичког васпитања, а ни потребама ученика, програм наставе 

физичког васпитања је тако конципиран да је преко 60% садржаја везано за 

реализацију у затвореним спортским објектима, у којима истовремено има 

наставу по неколико одељења; одсуство организованог и планског рада у 

предшколским установама и почетним разредима основне школе; стручност 

васпитача и учитеља на досадашњем нивоу не омогућава реализацију плани-

раних садржаја; не реализовање часова физичког и здравственог васпитања, 

који се замењују другим, више важним часовима; неинтересантни програмски 

садржаји, посебно ученицама и др. 
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На основу свега наведеног општа констатација наводи да ће струка још 

дуги низ година имати за проблем како и на који начин подићи ниво 

моторичких способности омладине којим су се бавиле све земље, у свим дру-

штвеним уређењима и свим епохама свог развоја. 
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THE INFLUENCE OF THE ADDITIONAL BODY MOVEMENT                             

ON THE TRANSFORMATION OF MOTOR ABILITIES                                           

OF YOUNGER SCHOOL-AGE FEMALE STUDENTS 

Summary 

Numerous research papers emphasise the problems of regular Physical Education 

lessons. The most common problem is insufficient influence on the development of 

motor abilities. The goal of the present research was to study possible statistically 

significant differences in the transformation of motor abilities of younger school-age 

female students in relation to regular and additional body movements and exercises. The 

research was conducted during the second term of 2021/2022 school year in the primary 

school “Jovan Jovanović Zmaj” in Svilajnac in the form of a pedagogical experiment of 

longitudinal character with parallel groups. The sample of 39 female students was 

divided into two special sub-samples – according to the criterion of the additional body 

movement-exercise: the experimental group with 19 female students who had two 

additional exercises during one week which lasted for 90 minutes apart from regular 

Physical Education lessons. The additional exercises were in the form of volleyball 

training. There was also the control group with 20 female students who did not have any 

additional exercises apart from regular Physical Education lessons. 6 standardised 

movement tasks were applied in the evaluation of students’ motor abilities. Apart from 

the procedures of descriptive statistics, for the processing of data the t-test was applied 

both to the dependent and independent samples. On the basis of the obtained results and 

the observed differences, it can be stated that the effects of experimental treatment in the 

studied variables of motor abilities influenced the improvement of motor abilities in both 

groups from the initial to the final evaluation. All the improvements are greater in 

experimental group, so that statistically significant differences between the experimental 

and the control group in the final evaluation were observed in five out of six studied 

variables and they are in favor of the experimental group. The results indicate that the 

application of the additional body movement – exercises outsideregular Physical 

Education lessons is completely justified. 

Keywords: volleyball, physical exercise, motor abilities, younger school age. 
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Аннотация: В статье рассматриваются развитие возможностей для 

совместной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) средствами учебного сотрудничества. Показываются 

эффективные приѐмы и методы обучения: организационные формы 

совместной, коллективно-распределѐнной деятельности, групповые 
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адаптация, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

эффективные технологии. 

Для успешного решения проблемы интеграции, социальной адаптации, 

общего и речевого развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в процессе учебной деятельности важное значение имеет организация 

совместной деятельности обучающихся – учебного сотрудничества. 

Созданная в России система обучения разных категорий лиц с ОВЗ и еѐ 

непрерывное совершенствование служит реальной предпосылкой всѐ более 

полной их интеграции в общество. Однако было бы неправильным 

недооценивать трудности в решении проблемы социальной адаптации, 

интеграции, которые обусловлены самим характером первичного нарушения и 

возникающим вторично своеобразием в развитии психических процессов, 
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речемыслительной деятельности и личности обучающихся. Главное 

препятствие, которое стоит на пути ребѐнка с нарушением слуха на пути к 

интеграции в общество слышащих – это его затруднения в речевой 

коммуникации, в общении со слышащими посредством устного слова. 

Российские специалисты коррекционной педагогики отмечают, что у 

детей с ОВЗ выявлено недоразвитие навыков социальной направленности, 

незрелость форм межличностных отношений, вербальных социальных 

навыков общения, вследствие вторичного нарушения речемыслительной 

деятельности, мотивы поведения слабо социализированы. К специфическим 

особенностям социальной дезадаптации лиц с нарушением слуха относятся: 

ослабление, краткость и неустойчивость межличностных отношений, 

недостаточность словесных средств для формирования навыков коллективного 

взаимодействия, речевого общения в более широком образовательном 

пространстве, в социуме. 

В исследовании сербских коллег по рассматриваемой проблеме 

фиксируются следующие факты. Нарушение слуха приводит к трудностям в 

восприятии (Huttenlocher et al., 2010), продуцировании речи и развитии языка 

(Ковачевић и Исаковић, 2014; Spencer & Tomblin, 2008). У детей с меньшими 

нарушениями слуха вероятность возможности развития речи выше, чем у 

детей с более тяжѐлыми нарушениями слуха, но задержки возникают даже при 

лѐгкой или умеренной степени потери слуха (Arsić, 2007). Ковачевич отмечает, 

что «глухому ребенку трудно овладеть разговорной речью, потому что он 

усваивает еѐ слишком поздно после критического периода для развития языка 

и ненадлежащим образом» (Ковачевић, 2012: 407). По этой причине 

реабилитация нарушений слуха включает в себя стремление как можно раньше 

ребѐнка с данным нарушением включать в группу сверстников, что поможет 

как в освоении речевого общения, так и его социальной адаптации 

(Максимовић, 2017). 

Установление позитивных социальных взаимодействий детей с 

нарушением слуха и слышащих сверстников, способствует их лучшему 

социальному, эмоциональному, когнитивному развитию, общению и 

уверенности в себе (Batten, Oakes, Alexander, 2013). Отношения со 

сверстниками имеют исключительное значение для социального развития 

личности, но их не так-то просто установить, как и наиболее эффективно 

стимулировать эти отношения. Ребѐнок с тяжѐлыми нарушениями слуха 

может извлечь пользу из окружения глухих и слабослышащих сверстников, но 

и это же окружение может привести его к ситуации социальной изоляции. 

Трудно с уверенностью предсказать, в каком направлении будет развиваться 

социализация, поэтому необходимо определить, участвует ли ребѐнок только 

физически в социальной деятельности или развивает близкие эмоциональные 

отношения со сверстниками из класса (Hadjikakou et al., 2008). Имеются 
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данные о том, что успех установления отношений с одноклассниками зависит 

от активной компетенции коммуникатора, где для инклюзивного включения 

имеет значение навык устного общения, а в сегрегированном контексте – 

умелое использование жестового языка (Jolić i Isaković, 2008). 

Ђевић (2015) указывает на некоторые стратегии включения учащихся с 

ограниченными возможностями в группы сверстников. Это, прежде всего, 

совместное обучение и различные стратегии, которые успешно применяются 

во многих образовательных системах. Их общей чертой является то, что они 

основаны на сотрудничестве учащихся, будь то работа в парах или групповая 

работа. Важной особенностью этих стратегий является активная роль одного 

или нескольких сверстников, которые вместе с учащимися с нарушением 

развития участвуют в определѐнных видах деятельности для решения учебных 

задач или проблем, связанных с социальным функционированием. 

Когда дети работают вместе, они развивают понимание других, учатся 

поддерживать друг друга, а также помогать друг другу в процессе обучения. 

Учащиеся с отклонениями в развитии могут извлечь пользу из таких 

взаимодействий; например, тот факт, что в таких ситуациях сверстники лучше, 

чем учитель, видят то, чего не понимают их одноклассники, поэтому могут дать 

им более близкие и понятные объяснения (Webb & Fariar, 1994, према: 

Максимовић, 2017). Обучение по принципу сотрудничества, подбор учащихся с 

разными способностями и разного возраста с целью продвижения 

образовательных достижений и социального развития, а также в контексте 

инклюзивности – этот тип обучения помогает ребѐнку с нарушениями развития 

достичь хороших образовательных результатов, продвижения социальных 

навыков и повышения социального статуса в классе (Ђевић, 2015: 128). 

В работах, представляющих собой синтез результатов исследований 

влияния совместного обучения на успеваемость учащихся (Tateyama-Sniezek, 

1990; Slavin, 1991; Stevens & Slavin, 1995; Steele, Meredith, Temple, 1998, све 

према: Vujačić, Đević, Đerić, 2019), отмечается, что по сравнению с 

контрольной группой учащиеся, которые обучались посредством взаимного 

сотрудничества, достигают значительно более высоких достижений, 

мотивации к оцениванию и обучению, большую способность рассматривать 

ситуацию с чужой точки зрения и более позитивное отношение к предметам, 

учѐбе и школе. Применение совместного обучения побуждает учащихся быть 

более активными и когнитивно вовлеченными, что помогает им лучше понять 

материал, который рассматривается в классе (Ghufron & Ermawati, 2018, 

према: Vujačić, Đević, Đerić, 2019). 

Также результаты исследований специалистов показывают, что 

применение совместного обучения приводит к снижению напряженности и 

неуверенности учащихся при решении образовательных задач (Cloud, 2014), 

что имеет особое значение для ребѐнка с ограниченными возможностями, 
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учитывая, что фрустрации являются привычными для обучающихся в 

процессе обучения. Во время совместной работы со сверстниками и с их 

помощью дети с ОВЗ имели возможность легче усваивать новые знания и 

получать более богатый учебный опыт по поводу изучаемого, а также вносить 

свой вклад в работу группы в пределах своих возможностей, что 

положительно сказывалось на их уверенности в своих силах (Vujačić, 2016, 

према: Vujačić, Đević, Đerić, 2019). 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что при обеспечении 

детей с нарушениями слуха стимулирующей средой они вступают во 

взаимодействие и устанавливают позитивные социальные отношения с 

одноклассниками (Groum-pos & Lampropoulou, 2015). Дети, имеющие 

позитивные отношения со сверстниками, проявляют просоциальные формы 

поведения и позитивно относятся к школе, а также к лучшим школьным 

достижениям, а чувство одиночества для них менее важно, чем для 

неуспевающих детей. Кроме того, «когда отношения учащихся со 

сверстниками в школе близки и поддерживаются, а процесс интернализации 

облегчается, социальные нормы легче становятся частью идентичности и 

системы ценностей учащихся, а поведение, вытекающее из таких норм, 

воспринимается как личное и собственно-инициированое» (Trumić, 2019: 113). 

В своѐм исследовании, ставя перед собой цель определения 

возможностей развития совместной деятельности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, мы ориентировались на требования к социальным 

компетенциям, необходимым учащимся с ОВЗ в современных условиях 

развития общества, которые определены новым Стандартом образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Основной задачей нашего 

исследования являлась необходимость найти инструменты и дать 

рекомендации, с помощью которых возможно было бы сформировать у 

обучающихся социальные компетенции, а также активизировать 

взаимодействие обучающихся средствами речевого общения.  

Согласно новому Стандарту образования, инклюзивная практика 

обучения детей с ОВЗ предполагает обязательное применение кооперативных 

(сотруднических) педагогических технологий. Принцип обучения в 

сотрудничестве предполагает совместную учѐбу, совместные действия, 

активизацию навыков речевого взаимодействия для продуктивного решения 

поставленных задач. Однако данные приѐмы могут быть эффективными в 

педагогической практике при соблюдении следующих условий: учащиеся 

вознаграждаются за результаты группы, но при этом они должны принимать 

на себя ответственность и помогать товарищам по группе. Реализуя те или 

иные сотруднические технологии, необходимо соблюдать основные принципы 

организации обучения в сотрудничестве, к числу которых мы относим 

следующие: 
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 группы формируются с учѐтом психологической совместимости 

обучающихся, разного уровня владения академическими 

компетенциями, речевого развития, полоролевой идентификации. 

Учащиеся информируются о том, что на каждом из них лежит 

ответственность не только за выполнение своего задания, но и за 

выполнение заданий всей командой; 

 обучающимся даѐтся одно задание, для выполнения которого роли 

распределяются между участниками группы, и, конечно, лучше, 

если они распределяются самими учениками. Распределяются роли 

«руководителя», «контролѐра-оценщика», «наблюдателя», 

«ассистента», «секретаря», «исполнителя», в обязанности которых 

входит руководство деятельностью членов команды, проверка 

понимания исполнителями целевых установок, смыслового 

содержания и планируемых результатов, метапредметной 

направленности в том числе, адекватной организации 

операционно-познавательного, исполнительного этапа 

деятельности и заключительного, рефлексивного контроля. Эти 

роли ученики старшего школьного возраста, как правило, 

выполняют параллельно с выполнением своих учебных заданий по 

предмету; 

 лидер, сначала в лице учителя, информирует учащихся о том, что 

они должны не только сами выполнить задание, но и помочь 

товарищам по группе; 

 при подведении итогов оценивается работа всей группы, а не 

персонально; 

 лидер оказывает помощь в оформлении результата проделанной 

групповой работы (презентация, проект), контролѐр-оценщик 

организует рефлексию, в процессе которой члены команды дают 

оценку своих действий и сравнивают их с действиями партнѐров по 

совместной деятельности; 

 в завершении работы команды устно обмениваются содержанием и 

результатами своей деятельности или письменными работами для 

взаимопроверки, слушают доклады или смотрят презентации своей 

исследовательской деятельности, при этом ответ одного ученика 

свидетельствует об усвоении материала всеми членами команды. 

Суть сотруднических педагогических технологий в том, что при помощи 

определѐнных средств учитель может создать на уроке для каждого ученика 

ситуацию успеха и тем самым решить как психолого-педагогические, так и 

дидактические задачи. В сотруднической работе с ассистентом, с 
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руководителем роль учителя сводится к роли модератора, лица с 

представительскими функциями, консультанта, в частности, при развитии 

речевой деятельности обучающихся. 

В контексте обучения в сотрудничестве мы в своей опытно-

экспериментальной деятельности наряду с кооперативными педагогическими 

приѐмами, широко использовали метод проектов. Проекты, как и 

сотруднические кооперативные педагогические приѐмы, отражает личностно-

ориентированные подходы. Их реализация в учебном процессе способствует 

развитию самостоятельной исследовательской и творческой деятельности, 

необходимых знаний, интеллектуальных умений, коммуникативных навыков, 

а также способствует самореализации, формированию социальных 

компетенций обучающихся. Выполнение групповых проектов стимулирует 

самообучение и взаимообучение, дети учатся высказывать свою точку зрения, 

слушать и понимать собеседника, вести дискуссию. Мини-проекты, 

реализуемые в рамках одного урока в сотрудничестве, оказывают 

положительное влияние на формирование социальных и речевых компетенций 

обучающихся.  

Немаловажное значение для социальной адаптации имеет 

использование игровых технологий, тренингов, когда операционно-

исполнительская совместная деятельность требует самостоятельного 

программирования и отбора речевых высказываний. Но при этом надо 

помнить об использовании всех естественно возникающих ситуациях как на 

занятиях, так и в быту, в разных видах внеурочной деятельности и 

педагогически грамотном создании мотивированных ситуаций для общения с 

позиций потребностей обучающихся.  

Как известно, технология обучения в сотрудничестве требует нового 

подхода к осуществлению процесса обучения. Широкое использование в 

настоящее время в учебном процессе ИКТ, за счѐт ускоренного поиска и 

передачи полученной информации, активизируют его, делая увлекательным и 

более эффективным. 

Использование в учебном процессе интерактивных форм проведения 

занятий, в том числе при помощи современных информационно-

коммуникационных технологий, – одно из требований Стандарта нового 

поколения. Кроме того, ресурсы глобальной сети Интернет предоставляют 

практически неограниченный доступ к современным аутентичным 

материалам. 

Современные технологии непрерывного образования дают возможность 

организации учебного сотрудничества семьи и школы в дистанционном 

формате, с использованием многочисленных образовательных платформ и 

сервисов для индивидуально-групповой работы, которые помогают 
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обучающимся с интересом осваивать школьную программу. При этом 

становится особенно важным комплексный характер сотрудничества как 

эффективной системы взаимодействия, взаимопомощи, взаимоотношений 

педагогов, родителей и самих детей. 

Для повышения мотивации и заинтересованности обучающихся во 

взаимодействии, целесообразно внедрение в учебный процесс нового 

интерактивного, интегративного, игрового, проектно-исследовательского 

метода квеста. Веб-квест представляет собой проблемное задание с 

элементами ролевой игры, для выполнения которого используются 

информационные ресурсы Интернета, городские экскурсионные площадки 

культурно-музейного назначения, подобныестоличной площадке для 

проведения образовательно-исторического квеста «Подвиг Народа» для 

школьников, в том числе и с ОВЗ, – это совместный проект музея Победы 

на Поклонной горе и Московской Городской Думы,  разработанный для 

трѐх возрастных групп 3–5, 6–8 и 9–11 классов. Учениками средней 

школы был пройден по локациям музея маршрут квеста, в ходе которого 

были использованы возможности развития совместной деятельности 

учащимися с ОВЗ. 

Применение в учебном процессе общеобразовательной школы для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам современных 

сотруднических технологий (кооперативные педагогические приѐмы, 

интерактивный, игровой, проектно-исследовательский метод квеста) 

способствует формированию следующих социальных компетенций: 

 умение выбирать адекватные формы поведения при решении 

возникающих задач; 

 умение слушать и слышать собеседников, расспрашивать, 

интересоваться их мнением, отвечать на вопросы и задавать их, 

отчитываться о проделанной работе, прогнозировать, планировать и 

осуществлять рефлексию своей деятельности; 

 умение пользоваться ИКТ для поиска нужной информации; 

 умение использовать полученные академические знания при 

решении разнообразных социальных задач; 

 умение работать в команде в условиях коммуникативно-речевого 

взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

 умение корректно решать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 умение использовать электронную переписку для получения нужной 

информации и общения. 
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Каждая из сотруднических технологий заслуживает внимания и может 

быть реализована в учебном процессе при формировании коммуникативно-

социальных компетенций. 

Перед учителем стоят конкретные задачи: развитие навыков словесного 

общения, отработка на практике технологий группового обучения, совместный 

поиск недостающей учебной информации для выполнения конкретного 

задания. Важно помнить о том, что главная задача педагога – это вовлечение 

обучающихся в активный процесс формирования собственных знаний, в 

котором педагогу отводится порой скрытая роль лидера, то есть организатора 

самостоятельной, исследовательской деятельности обучающихся. Педагогу, 

для успешной организации совместной работы, также необходимо учитывать 

«базовые» элементы обучения в сотрудничестве: взаимодействие и 

взаимопомощь, взаимозависимость, взаимообязательства и 

взаимоответственность, взаимоконтроль. 

Спасенович (2004) отмечает, что «учитель может внести большой вклад 

в создание благоприятного социального климата в классе своими навыками, 

поведением и способом работы. «Для того чтобы такие эффекты имели место, 

учителю необходимо осознавать важность достижения положительных 

взаимодействий в классе и наличия хороших межличностных отношений, а 

также свою роль в создании стимулирующей атмосферы. Такие знания и 

компетенции должны быть неотъемлемой частью подготовки и обучения 

учителей к их профессии» (Спасеновић, 2004, према: Ђорёевић, 2019: 31). 

Учитель, выступая на уровне среднего общего и среднего (полного) 

общего образования в роли фасилитатора, высказывает своѐ мнение, 

предоставляет варианты решения задачи, отмечает культуру общения и 

организацию взаимопомощи внутри группы. Наблюдая за учебной группой в 

ходе совместной работы, руководитель может составить объективное 

представление о том, как входящие в еѐ состав ученики взаимодействуют друг 

с другом, выстраивают взаимоотношения, какие средства общения 

используют. Собирать информацию и фиксировать наблюдения можно с 

помощью «Таблицы наблюдателя», дающей представление о сотрудничестве 

членов команды в процессе совместной работы и о навыках речевой 

коммуникации.  

Организуя совместно-распределѐнную деятельность, при выполнении 

конкретных заданий, независимо от того, каково состояние речемыслительной 

деятельности, слуховой функции, зрительного анализатора (учитывается лишь 

возрастная однородность), педагогу необходимо установить контакт между 

обучающимися, научить их применять на практике в различных жизненных 

ситуациях полученные теоретические знания, а также накопленный опыт 

взаимодействия в учебной группе со всеми детьми, имеющими проблемы со 

здоровьем. 
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Представленные рекомендации позволяют педагогу организовать 

совместную учебную деятельность обучающихся, которая обеспечивает 

результативность учебно-воспитательного, образовательного и 

коррекционного процесса, а также создаѐт условия для активизации процесса 

формирования речевого взаимодействия, повышения уровня социальной 

компетентности учащихся, и в целом для их психического развития. 

Вспомним в связи с этим теоретико-психологические основы педагогики 

сотрудничества и развивающего обучения Л. С. Выготского, который 

подчѐркивал, что смысл работы учителя в том, чтобы направлять и 

регулировать деятельность учеников через коллективную деятельность, через 

организацию сотрудничества учеников друг с другом и учителя с учениками.  

В заключение отметим, что применение сотруднических технологий 

способствует социальной адаптации, речевому и социальному развитию 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. При этом 

предполагается, что учащийся с ОВЗ в учебном сотрудничестве активно 

участвует в решении своих проблем и решает их сам или с помощью 

сверстников, учителей, родителей. 

Основной вывод нашего исследования: социальные компетенции и 

навыки словесного общения возможно формировать через организованное 

обучение/научение в сотрудничестве, при котором обучающиеся активно 

участвуют в управлении своей учебной деятельностью на уроке, выполняя 

функции, например, руководителя, консультанта, исполнителя, контролера-

оценщика, используя все известные новые формы обучения. 
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Апстракт: Постоји међународнa сагласност за идеју да физичка 

активност и спорт могу представљати стратегије друштвене инклузије, као и 

да особе са сметњама и тешкоћама у развоју поседују капацитете за уче-

ствовање у овим активностима. Ипак, процеси кроз које интервенције 

засноване на физичкој активности и спорту могу утицати на инклузивне 

исходе још увек захтевају свеобухватну и континуирану истрагу. Циљ овог 

рада је да кроз преглед извора научне продукције са међународних научних 

скупова, научних часописа из области спортских и друштвених наука, као и 

референтне литературе, укаже на проблеме и перспективе развоја наставе 

инклузивног физичког васпитања и спорта. Подаци су прикупљени прегле-

дом доступних штампаних извора и електронских база ERIC, JSTOR, Google 

Scholar, са одговарајућим кључним речима. Резултати анализе указују да 

постоји више фактора који утичу на наставу физичког васпитања у инклу-

зивном образовном контексту (ставови наставника и ученика, компетенције 

наставника, приступачност и сл.) као и да је инклузија у спорту условљена 

како личним (природа саме сметње, здравље, мотивација и сл.) тако и фак-

торима везаним за друштвену средину (приступачност, креирање и примена 

адаптираних физичких активности и сл.). 

Кључне речи: инклузија у спорту, сметње и тешкоће у развоју, 

настава физичког васпитања, адаптирана физичка активност. 
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Увод 

Последњих деценија идеја инклузије постала је важнa и незаобилазна 

тема у различитим друштвеним областима (образовање, култура, право, еко-

номија, спорт, социјална политика и сл.) што је утицало и на организују вели-

ког броја  стручних и научних скупова фокусираних на проблеме, стратегије и 

изазове развоја инклузије у друштву. Један од закључака стручних и научних 

разматрања је да су предности развоја инклузивног друштва вишеструке и да 

се односе како на друштвене тако и на економске бенефите (Lutfiyya & Bartlett, 

2020), али и да је инклузија сложен и деликатан процес који поред законских, 

системских и организационих, укључује и многе друге аспекте везане за кон-

текст друштвених и економских карактеристика сваке земље посебно (Јаблан 

и Максимовић, 2020; Sekret & Feiner, 2014). Као процес  који за циљ има пове-

ћање партиципације и смањивање искључености и у коме учествовање значи 

препознавање, прихватање и поштовање, односно укључивање у социјални 

живот заједнице на начин који омогућава да сваки појединац развије осећај 

припадности друштву (Booth & Ainscow, 2010) идеја инклузија је уткана у 

многа стратешка документа држава које теже да развију модерно и правично 

друштвено уређење. 

Полазећи од тога да физичка активност и активности везане за физичко 

васпитање, спорт и рекреацију поседују потенцијал за учешће и стварање осе-

ћаја  припадности и равноправности  у друштву, постоји међународни консен-

зус око тога да оне могу допринети стратегијама „социјалне инклузије” (Van-

dermeerschen, Vos, Scheerder, 2015; Kelly, 2011) као и да представљају важан 

инструмент за постизање инклузивних циљева друштва (Donnelly & Coakley, 

2002; Kasum, 2019; Kodish, Kulinna, Martin, Pangrazi, Darst, 2006). Физичка 

активност има васпитно-формативну вредност за све људе независно од дру-

штвеног слоја, било ког здравственог стања или сметње у развоју (Arsic, Slav-

nić, Jasmina, 2012; D’Isanto & Di Tore, 2016; Milićević Marinković, 2021; Sta-

nimirov, Grbović, Dimoski, Jorgić, 2020) па је промоција и развој физичких  

активности и важност истицања њихове праве васпитне вредности свакако 

један од знакова иновативности и праведности у сваком развијеном друштву 

(Bailey, 2005).   

Важност  физичке  активности и учествовање у физичком васпитању и 

спортским активностима за особе са сметњама и тешкоћама у развоју је непо-

битна. Благослови  бављења спортом  чак могу бити и веће за особе са смет-

њама и тешкоћама у развоју него за особе из опште популације (Van der Ploeg 

et al., 2004, према: Stanimirov i sar., 2020). ,,Уколико је спортски полигон и 

педагошки приступ прилагођен посебности њихових потреба то је шанса за 

унапређење физичког здравља, самопоштовања, позитивне слике о себи и 

опште психолошке добробити већа” (Младеновић, 2015: 66). Корисни ефекти 
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физичке активности нису ограничени само на телесно здравље, већ подразуме-

вају и психичко здравље, укључујући когнитивни, друштвени, афективни и 

морални развој. Истраживачи и практичари се слажу да физичка активност 

позитивно утиче на моторичке способности деце и младих са сметњом или 

тешкоћом у развоју (Golubović, Maksimović, Golubović, Glumbić, 2012; Максимо-

вић, Голубовић, Јаблан, 2015; Рапаић и Недовић, 2015; Franciosi, Guidetti, 

Gallotta, Emerenziani, Baldari, 2010), да јача мускулатуру, побољшава циркула-

цију и смањује контракције у непокретним зглобовима и мишићима (Трунић, 

Лазаревић и Јовановић, 2015). Редовна физичка активност може да делује пре-

вентивно, смањи ризике по здравље и спречи настанак одређених болести, као 

и да промовише активни начин живота и повећа физичке и радне капацитете 

код ове специфичне популације (Kodish et al., 2006; Carmeli, Barchad, Lenger, 

Coleman, 2002). Осим тога, успешно савладавање одређене вештине може код  

особа са сметњама и тешкоћама у развоју довести до побољшања начина на 

који размишљају о себи (Alanazi, 2021; Младеновић, 2015), а могућност 

учествовања у некој физичкој активности  допушта особи да се добро и пози-

тивно осећа јер даје осећај задовољства и  развија  самопоштовање (Bailey et 

al., 2009; Brunes, Flanders, Augestad, 2015). ,,Активан стил живота пружа при-

лике и за проналежење различитих поља интересовања, олакшава социјализа-

цију и подстиче склапање пријатељства, доводи до мењања самопроцене из не 

могу у могу (Stanimirov i sar., 2020: 92). Поред препознавања важности физич-

ких активности и бављења спортом  у смислу личних бенефита, значајно 

питање је и какав је  потенцијала  ових активности  у  развоју инклузивног 

друштва (Bailey, 2005).  

Настава физичког васпитања у инклузивном                           

образованом контексту 

Очекивања везана за наставу физичког васпитања као највише подржа-

вајућег елемената у  инклузивном образовном контексту  односи се на пости-

зање значајних користи за све учеснике образовног процеса као и за оствари-

вање добробити за ширу локалну заједницу. ,,Физичко образовање од најра-

нијег узраста у предшколским установама, преко основних и средњих школа је 

једино место где деца могу на прави начин да усвоје спортска знања, вештине, 

понашање што је неопходно како би наставили континуитет физичке активно-

сти у одраслом добу. Време у основној школи је период када се код ученика 

догађају велике промене у целокупном развојном статусу, те стога физичко 

васпитање има фундаменталну улогу за развој свих психосоматских каракте-

ристика деце” (Pavlović, Marinković, Mitrović, 2020: 181). Настава физичког 

васпитања с одређеним специфичностима у садржају, начину и условима реа-

лизације у инклузивном образовном контексту има за циљ психомоторни, ког-

нитивни и афективни развој свих ученика кроз покрет (Вишњић, Јовановић,  
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Милетић, 2004, према: Радисављевић Јанић, Бубоња, Лазаревић, Лазаревић,  

Милановић, 2018) као и стварање стимулативног соционалног окружења које 

подразумева велики број интеракција међу ученицима различитих способно-

сти у свим облицима вежбања (Obrusnikova, Вalkova, Block, 2003). Вредност 

инклузивног физичког васпитања аутори виде у томе што вршњаци могу да 

представљају адекватне рол-моделе  за децу са сметњама и тешкоћама у раз-

воју (Đorđić i Tubić, 2012) или што кроз добро планиране наставне активности 

постоје велике могућности за прихватање различитости и социјалну инклузију 

(Kodish et al., 2006). Инкузивна настава физичког васпитања се не ослања само 

на мотивацију и жељу за учествовањем ученика у активностима већ под-

разумева и адаптацију и прилагођавање самог окружења и модификацију 

садржаја физичких активности и правила спортских игара (Block & Obrusni-

kova, 2007). Годвин и Ваткинсон (Goodwin & Watkinson, 2000) указују на то 

физичке и материјалне препреке могу ограничити инклузију у настави физич-

ког васпитања. За редовне часове физичког васпитања, који се одржавају било 

на игралишту или спортској дворани, непосредни физички приступ објектима 

може и бити прикладан, али за посебне активности често постоје физичке 

препреке. Ове препреке се крећу од недостатка рампи и стаза за кориснике 

инвалидских колица до дужине траве на игралиштима и сл. (Goodwin & 

Watkinson, 2000). 

Инклузивно физичко васпитање је стандардна образовна политика, али 

многи наставници физичког васпитања нису добро обучени да ефикасно 

укључе ученике са сметњама и тешкоћама у развоју у редовну наставу (Ano-

ceto, Ríos, González, Vidal, Rodríguez, 2021; Block,  Kwon, Healy, 2016;  Rust,  

Sinelnikov, 2010, према: Jin, Yun, Wegis, 2013). Унапређење наставе физичког 

васпитања у инклузивном образовном контексту може се пратити кроз  

развој  наставничких компетенција (Anoceto et al., 2021; Block, Kwon, Healy, 

2016; Jin, Yun, Wegis, 2013) промену ставова наставника и вршњака према 

инклузији (Obrusnikova, 2008; Радисављевић Јанић и сар., 2018), као и кроз 

евалуацију позитивних примера наставних пракси и ефеката наставе (Coates 

& Vickerman, 2008).  

Током протеклих деценија дошло је до значајног повећања обима 

истраживања која су усмерена на наставу физичког васпитања у инклузивном 

образовном контексту, како у иностранству (Block & Obrusnikova, 2007; Ob-

rusnikova, Вalkova, Block, 2003; Papadopoulou, Kokaridas, Papanikolaou,  

Patsiaouras, 2004; Rizzo & Vispoel, 1991) тако и код нас (Đorđić i Tubić, 2012; 

Мацура Миловановић и Вујисић Живковић 2014; Орлић, Пејчић, Лазаревић,  

Милановић, 2016; Радисављевић-Јанић и сар., 2018). Разлика у времену 

покретања ових тема у домаћим и међународним публикацијама је очигледна 

и поклапа се са разликом у динамици актуелности теме и законодавног 

увођења инклузије у васпитно образовни систем код нас и у неким другим 

развијеним земљама. Истраживања се углавном ослањају на перспективе 



Максимовић, Ј., Јаблан, Б., Голубовић, Ш.: Инклузија у настави физичког... 

ЗБОРНИК РАДОВА  ГОД. 25  БР. 24  ДЕЦЕМБАР 2022  191–206 

 

195 

наставника у вези са њиховим искуствима и уверењима о укључивању деце са 

сметњама и тешкоћама у развоју у редовну наставу, док мали број њих у 

фокусу има ефекте инклузивне наставе физичког васпитања. Тако је, на 

пример, мали број истраживача  користило квалитативни истраживачки модел 

да би утврдили искуства ученика са сметњама у развоју у општем физичком 

образовању (Goodvin & Vatkinson, 2000; Hutzler, Fliess, Chacham, Van den 

Auveele, 2002) док су други, углавном кроз квантитативна истраживања, проу-

чавали ставове типичних ученика према укључивању вршњака са инвалидите-

том у наставу физичког васпитања (нпр. Bebetsos, Derri, Filippou, Zetou,  

Вernadakis, 2014; Verderber, Rizzo, Sherrill, 2003; Радисављевић Јанић и сар., 

2018; Slininger, Sherrill, Jankovski, 2000), ставове наставника (Doulkeridou,  

Evaggelinou, Mouratidou, Koidou, Panagiotou, Kudlacek, 2011; Obrusnikova, 

2008) или ставове студената наставничких факултета према инклузији ученика 

са сметњама и тешкоћама у развоју у настави физичког васпитања (Мацура 

Миловановић и Вујисић Живковић, 2014; Орлић и сар., 2016; Papadopoulou et 

al., 2004).    

Неуспех инклузивне наставе је често резултат удружених негативних 

ставова наставника према инклузији и њихове недовољне обуке (Block, 1999, 

према: Радисављевић Јанић и сар., 2018). Истраживачи указују да је потребно 
још у току иницијалног образовања наставника развијати специфичне про-

граме који би допринели развоју њихових компетенција за рад са ученицима са 

сметњама и тешкоћама у развоју у оквиру наставе физичког васпитања (Ano-

ceto, Ríos, González, Vidal, Rodríguez, 2021; Мацура Миловановић, Вујисић 

Живковић, 2014; Орлић и сар., 2016; Coates & Vickerman, 2008) али да је 
могуће ове специфичне компетенције додатно развијати путем различитих 

допунских програма или онлајн курсева (Block, Kwon, Healy, 2016). Исто тако 

истраживачи су запазили да су позитивни ставови наставника физичког 

васпитања према укључивању ученика са сметњама и тешкоћама у редовну 
наставу важан фактор у обезбеђивању квалитетног образовања и да доприносе 

успешном инклузивном процесу (Obrusnikova, 2008). Закључак је да je учешће 

ученика са сметњама и тешкоћама у развоју у настави физичког васпитања 

ограничено најчешће дискриминацијом ових ученика, недовољном обуком 

наставника и материјалним препрекама. Наставници најчешће не разумеју 
како да пруже најбољу подршку деци са додатним потребама, упркос томе што 

желе да  им помогну (Coates & Vickerman, 2008).  

Узимајући у обзир да су ставови психолошке диспозиције које се могу 

формирати и мењати под утицајем многобројних чинилаца, различита истра-

живања у области физичког васпитања су се бавили структуром ставова 

наставника и студената наставничких факултета према инклузивном образо-

вању и факторима који су повезани са њима. Тако је истраживање ставова учи-

теља градских и сеоских школа према инклузивном физичком васпитању, 

аутора Ђорђић, Тубић и Протић-Гава (2014), показaло да су најпозитивнији 

ставови учитеља када је реч о прихватању физичког изгледа ученика са инва-
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лидитетом, утицају инклузије на квалитет наставе физичког васпитања и 

ефектима инклузије на одељење у целини. Најнегативнији ставови односе се 

на перцепцију да су учитељи у инклузивном одељењу изложени већем стресу, 

да нису довољно оспособљени за инклузивну наставу и да остаје мање времена 

за рад са осталим ученицима. Позивајући се на истраживања везана за ставове 

наставника према инклузији, Мацура Миловановић и Вујисић Живковић 

наводе да њихови ставови зависе од услова које имају за одржавање наставе, 

али и од подршке коју могу добити од школске управе. Исто тако  на 

позитивније ставове наставника физичког васпитања утиче више обуке током 

школовања, више искуства у поучавању ученика са сметњама/инвалидитетом 

и позитивније опажање сопствене компетенције када је реч о поучавању ових 

ученика (Мацура Миловановић и Вујисић Живковић, 2014). Истраживање 

спроведено у Грчкој, Доуклерида и сарадника (Doulkeridou et al., 2011) 

показало је да је код наставника физичког васпитања дошло до позитивне 

промене ставова  према инклузији у временском интервалу од десет година. 

Разлога за то аутори, између осталог, виде у  адекватним законским променама 

као и одржавању Олимпијских и Параолимпијских игара. Поводом организа-

ције Параолимпијских игара у Атини, развијен је комплет за параолимпијско 

образовање под називом Параолимпијске игре од 1960. до 2004. године, који је 

наставницима физичког васпитања користио за планирање часа, укључујући 

предлог активности за рад са ученицима који имају препреке у учество-

вању. Главни циљ овог комплета био је да створи свест, промени став према 

особама са инвалидитетом, инспирише ученике страшћу и одлучношћу 

спортиста који учествују на Параолимпијским играма и едукује се за боље 

друштво (Evaggelinou, 2002, према: Doulkeridou et al., 2011). 

Истраживања ставова ученика према питањима инклузије у настави 

физичког васпитања показују да углавном постоје позитивна уверења и 

спремност да се ученици са тешкоћама у развоју укључе и прихвате (Радиса-

вљевић Јанић и сар., 2018), као и да њихови евентуални неповољни ставови по 

овом питању негативно утичу на квалитет наставе физичког васпитања у 

инклузивном образовном контексту (Bebetsos et al., 2014). Истраживања такође 

показују да као резултат честих и међусобних интеракција, ставови ученика 

према вршњацима са тешкоћама у развоју имају тенденцију да се мењају 

током времена у позитивном смеру (Murata et al., 2000, према: Радисављевић-

Јанић и сар., 2018). Добијени резултати истраживања везаног за ставове 

ученика шестог и седмог разреда према инклузији ученика са сметњама у 

настави физичког васпитања, аутора Радисављевић Јанић, Бубоња, Лазаревић, 

Лазаревић и Милановић (2018), показали су да типични вршњаци имају пози-

тивне ставове како у погледу општег става – инклузија у физичком васпитању, 

тако и специфичног става – инклузија у спортској активности у физичком вас-

питању. Вршњаци су спремни да прихвате ученике са сметњама и тешкоћама 

као и одређене модификације правила спортске игре према потребама 

вршњака са тешкоћама у развоју (у овом случају је то тешкоћа у кретању која 
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захтева коришћење колица). Аутори Коутас и Викерман (Coates & Vickerman, 

2008) указују да је неопходно едуковати децу без инвалидитета о посебним 

образовним потребама њихових вршњака како би се разбила неадекватна 

понашања  и подстицала социјална  инклузија. Ово ће промовисати поверење 

код деце са сметњама и тешкоћама у развоју и мотивисати их да учествују у 

физичким активностима. Исти аутори запажају да је неопходно уклонити 

физичке препреке како би се свој деци омогућио приступ теренима и 

просторима на којима се реализују физичке активности (Coates & Vickerman, 

2008). Чак ће и мале модификације или прилагођавања често бити довољне да 

створе позитивно искуство за све учеснике, посебно ако је обезбеђена подршка 

у виду вршњачких тутора или наставника асистената (Kasser & Lieberman, 

2003, према: Kodish et al., 2006). Битно је стварање окружења у настави којим 

се подтичу интеракције између ученика различитих способности, као и 

присуство нетакмичарске игре и различитих видова додатне подршке. То су 

фактори који могу да утичу на позитивније ставове ученика без тешкоћа у 

развоју према укључивању ученика са тешкоћама у редовну наставу физичког 

васпитања (Murata et al., 2000, према: Радисављевић Јанић и сар., 2018).   

Чини се, као што смо већ поменули,  да најмање истраживања има из 

области ефеката инклузивног физичког образовања. Студија Годвина и Ватки-

сона (Goodwin & Watkinson, 2000) описује феномен инклузивног физичког 

васпитања из угла ученика са сметњама у развоју. У тумачењу резултата 

аутори користе еколошку перспективу у евалуацији инклузије са идејом орга-

низовања дечјих искустава у оквиру ,,добрих” и ,,лоших” дана. Искуство девет  

ученика основних школа са физичким инвалидитетом прикупљено је путем 

интервјуа фокус група, белешки са терена и цртежа учесника. Тематска ана-

лиза је открила упорну дихотомију у томе како су учесници доживљавали 

физичко васпитање. Добри дани су откривени у темама осећања припадности, 

вештог учешћа и дељења користи, док су лоши дани били означени негатив-

ним осећањима која су откривена у темама друштвене изолације, дискутабил-

них компетенција и ограниченог учешћа.   

Инклузија у спорту и фактори који је одређују 

У оквиру петогодишње студије инклузивних програма у Сједињеним 

Америчким Државама, аутор Самуел Одом (2002) инклузију описује као 

школске програме у којима учествују деца са сметњама и тешкоћама у развоју, 

али додаје да се инклузија не дешава само у учионицама већ и у оквиру разли-

читих активности локалне и шире друштвене заједнице, па тако и у спортским 

активностима (Odom, 2002, према: Salapura 2013). Спорт се односи на низ 

активности, процеса, друштвених односа и претпостављених физичких, пси-

холошких и социолошких исхода. Ове активности укључују: индивидуалне, 
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партнерске и тимске спортове; контактне и бесконтактне спортове;  моторички 

или перцептивно доминантне спортове;  такмичарске, саморазвојне и чисто 

рекреативне спортске активности и сл. (Coalter, 2001, према: Bailey, 2005). 

Одражавајући ову разноликост процеса и могућих исхода, корисно је пратити 

праксу многих влада и спортских група у примени дефиниције назначене у 

Европској повељи о спорту Савета Европе (2001). ,,Под спортом се подразуме-

вају сви облици физичке активности који кроз повремено или организовано 

учешће имају за циљ исказивање или побољшање физичке кондиције и мен-

талног благостања, успостављање односа или постизање резултата на такми-

чењима на свим нивоима” (Члан 2.; према Bailey, 2005: 72). Најчешћи мотиви 

особа са сметњама и тешкоћама за учествовање у спортским активностима су 

забава, здравље и кондиција, као и могућност друштвеног контакта (Barfield & 

Malone, 2013; Jaarsma, Dijkstra, Geertzen,  Dekker, 2014). Спорт и спортска 

рекреација, осим задовољства које пружају, идеална су средства и незамен-

љиве методе перманентне рехабилитације и социјализације личности са смет-

њом и тешкоћом у развоју (Kasum, 2015), при чему организација и реализо-

вање самих спортских активности захтевају бројне интервенције и прилагођа-

вања. 

Као препреке за учествовање особа са сметњама и тешкоћама у развоју у 

различитим спортским активностима, а тиме и могућност развоја инклузије у 

спорту, обично се детектују две групе фактора. Прву чине сви они који су 

везани за личне карактеристике и индивидуална ограничења самих учесника, 

док другу групу чине фактори који су везани за друштвену средину, односно 

физичко и друштвено социјално окружење (Stanimirov i sar., 2020). Личне пре-

преке су инвалидитет и здравље, док се као срединске (еколошке) баријере 

најчешће препознају недостатак објеката, транспорта и тешкоће у приступач-

ности (Jaarsma et al., 2014; Ilić Stošović, Milivojević, Nikolić, 2013) 

Резултати истраживања покзују да особе са интелектуалним сметњама 

имају исте преференције као и особе типичне популације које желе да своје 

слободно време испуне најчешће спортским и културним активностима  

(Melbøe & Ytterhus, 2017, према: Budimir Ninković, Milanović, Milošević, 2020). 

Постоји позитиван утицај спорта на физиолошке аспекте код ових особа (као 

што су кондиција и здравље, квалитет живота, аспекти координације и 

мишићне флексибилности) и личне аспекте као што су осећај самоефикасно-

сти и самопоштовања (Ben Sira et al., 2005; Ninot & Maiano, 2007; Lejčarova, 

2009, све према: Bechara & Grosub, 2016). Ипак резултати истраживања нај-

чешће указују да ове особе нису довољно укључене у спортске активности. 

Тако резултати студије Будимир Нинковића, Милановића и Милошевића 

(2020), која је имала за циљ сагледавање и анализирање заступљености спорт-

ских и културно-уметничких активности у слободном времену особа са инте-

лектуалним сметњама, показују да су ове активности само повремено засту-

пљене у слободном времену особа са интелектуалним сметњама, као и да је 

изразито низак ниво партиципације ове популације у спортским и културно-
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уметничким активностима заједно са особама типичног развоја. Недостатак 

финансијских средстава, страх од исмевања, дискриминације и стигматиза-

ције, територијална удаљеност јесу водећи разлози неучествовања ове попула-

ције у слободним активностима заједно са особама типичног развоја, закљу-

чују аутори. Налази  студије  Аланза (Alanazi, 2021) су открили да постоје 

значајне препреке које спречавају особе са интелектуалним инвалидитетом да 

се баве спортом – укључујући недостатак програма обуке, одсуство њихових 

права и тешкоће у приступу спортским објектима. Истраживање везано за 

могућност утицаја адаптиране физичке активности на моторичке способности 

и укључивање у социјалну средину, аутора Сима Салапуре (2018), показало је 

да се систематским вежбањем у трајању од 12 недеља каратеа у инклузивним 

условима може ефикасно деловати како на побољшање специфичне моторике 

адолесцената са интелектуалним сметњама, тако и на неке психо-социјалне 

карактеристике – првенствено на социјалну интеракцију (Salapura, 2018). 

Истраживања везана за  учешће у спортским активностима особа са сен-

зорним сметњама (оштећење вида, оштећење слуха) показују да сама сметња, а 

затим и недостаци у развоју координације и моторичких вештина, могу зна-

чајно утицати на неактивност или мање учешће у спортским активностима 

ових особа (Frey & Chow, 2006; Wrotniak, Epstein, Dorn, Jones, Kondilis, 2006, 

све према: Арсић, 2020). ,,Недостатак самопоуздања, негативна искуства и 

страх од кретања представљају објективне тешкоће које знатно ограничавају 

вежбање, не само у детињству и младости, већ и током читавог живота” (Sta-

nimirov i sar., 2020: 93). Ипак спорт се појављује као добар медијум за дру-

штвене контакте, превазилажење проблема у комуникацији и социјализацији 

особа са сензорним сметњама. Тако ,,атлетика као спортска дисциплина омо-

гућава глувима да комуницирају са чујућом децом свог узраста и сличних 

интересовања, на тај начин повећавајући и побољшавајући своје социјалне 

вештине које ће користити у животу” (Арсић, 2020: 275). Код особа са оште-

ћењем вида као инклузивне спортске активности одлично су се показале адап-

тиране или модификоване спортске активности. ,,Неке од спортских грана у 

којима учествују особе са оштећеним видом су: алпско и нордијско скијање, 

атлетика, бејзбол, бициклизам (тандем), футсал (и модификације фудбала), 

дизање тегова („поверлифтинг”), џудо, голбал, голф, јахање коња, једрење, 

крикет, куглање, куглање са 10 чуњева („бовлинг”), пливање,  стреличарство, 

стрељаштво, торбал, веслање, скијање на води и сл.” (Ћосић и Копривица, 

2010: 285). Управо се организацијом различитих адаптираних физичких актив-

ности може повећати и инклузивни капацитет спорта и на тај начин утицати на 

социјалну адаптацију и укључивање особа са сметњама и тешкоћама у развоју 

у друштвени и социјални живот (Kocić, Bojić, Aleksandrović, Ignjatović, Rado-

vanović, 2017; Milićević Marinković, 2021; Perić i Milićević Marinković, 2021;  

Salapure, 2018). 
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Закључак 

Да би се постигло оно што је неопходно за примену добрих инклузивних 

пракси, како у школи тако и у друштву, и како би сви људи са сметњама и 

тешкоћама у развоју могли да успоставе активан стил живота кроз учество-

вање у физичким активностима и активностима спорта, поред мотивације и 

оснаживања, потребно је обезбедити приступ не само инфраструктури већ и 

самим активностима кроз модификацију и промену окружења, система и про-

цеса у оквиру њих (D’Isanto & Di Tore, 2016). Истраживачи  доследно позивају 

на додатне студије које истражују могућности физичке активности у инклу-

зивном контексту. Очигледно је да постоји недостатак истраживања која испи-

тују перцепцију деце са сметњама и тешкоћама у развоју о њиховом искуству 

у инклузивним физичким активностима, па их је потребно покренути како би 

се проценили стварни ефекти инклузије. Поред тога потребна је дубља и 

системски добро профилисана припрема професионалаца који се баве физич-

ким активностима (учитељи, наставници физичког васпитања, тренери, педа-

гошки асистенти и сл.) како би се унапредило разумевање специфичних 

потреба и могућности ученика са сметњама и тешкоћама у развоју, а затим и 

повећао професионални капацитет за пројектовање и организацију физичких и 

спортских активности у инклузивном контексту. У економски најразвијенијим 

земљама влада велико интересовање за учествовање особа са сметњама у 

развоју у адаптираним физичким активностима (Robertson & Emerson, 2007, 

према: Милићевић Маринковић, 2021). И код нас би системско и доследно 

увођење адаптираних спортских активности у наставне и ваннаставне садржаје 

водило значајном повећању учествовања деце/особа са сметњама и тешкоћама 

у развоју у физичким активностима, учинило би видљивим њихове спо-

собности, променило ставове вршњака и средине и допринело развоју инклу-

зивних друштвених вредности. 
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INCLUSION IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT 

Summary 

There is an international consensus that physical activity and sport can be used as 

strategies for social inclusion, as well as that people with disabilities have the capacity to 

participate in these activities. However, interventions based on physical activity and 

sport and their processes that can influence inclusive outcomes are yet to be 

continuously and comprehensively investigated. The aim of this paper is to point out the 

problems and perspectives of the development of inclusive physical education and sport 

by providing an overview of scientific production sources from international scientific 

conferences, scientific journals in the field of sports and social sciences, as well as 

reference literature. Data were collected by reviewing available print sources and 

electronic databases suh asERIC, JSTOR, and Google Scholar etc., using relevant 

keywords. The results indicate that there are several factors which influence physical 

education and its teaching methods in an inclusive educational context (attitudes of 

students and teachers, teachers’ competencies, approachability, etc.), and that inclusion 

in sport is dependent on both personal (nature of the disability, health, motivation, etc.) 

and social environment factors (accessibility, creating and implementing planned 

physical activities adapted for students with disabilities, etc.).  

Keywords: inclusion in sport, disabilities and developmental difficulties, 

physical education, adapted physical activity.  
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ                                                                           

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: В статье акцентируется внимание на художественно-

эстетической направленности дополнительного образования детей с 

особыми потребностями в Российской Федерации. Цель работы – изучение 

и обобщение преемственности форм коррекционной работы и 

соподчиненности коррекционно-развивающих задач индивидуализации 

воспитания и социализации детей в дополнительном образовании. 

Рассматриваются социально обусловленные практико-ориентированные 

сферы детской деятельности, имеющие непосредственное отношение к 

расширению возможностей творческого самовыражения обучающихся – 

изобразительная деятельность, декоративно-прикладное искусство, 

утилитарное производство. Представлен результативный формат 

продуктивно используемых техник и упражнений применительно к 

созданию благоприятной атмосферы, способствующей: стимулированию 

активности детей и выражению собственных чувств на основе спонтанной 

деятельности (получение новых чувственных впечатлений в играх с 

кинетическим песком, водой, крупами); самовыражению ребенка с особыми 

потребностями в изобразительной деятельности (наполнение деятельности 

личностным смыслом посредством изготовления практически значимого 

продукта); пробы себя в различных видах декоративно-прикладного 
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искусства (придание детскому творчеству особого национального 

колорита); объединению детского коллектива в утилитарном производстве 

(активизация взаимодействия между детьми при создании практически-

значимого проекта). 

Ключевые слова: дополнительное образование, дети с особыми 

потребностями, изобразительное искусство, декоративно-прикладное 

искусство, утилитарное производство. 

Введение 

Одной из стратегических целей национального проекта «Образование» в 

Российской Федерации выступает воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственныхценностей 

народов России, исторических и национально-культурных традиций. Для 

достижения указанной цели отлично подходит такой вид образования в 

России, как дополнительное образование, направленное на все стороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождающееся повышением уровня образования 

(273 – Федеральный Закон, ст. 2, п. 14). В историческом контексте – это 

системно организованный процесс, реализуемый с учетом детских интересов и 

предпочтений в свободное от учебы время. 

В данной статье мы рассмотрим художественно-эстетическую 

направленность дополнительного образования детей с особыми потребностями. 

Целью статьи является рассмотрение возможностей использования 

практико-ориентированных и социально обусловленных видов детской 

деятельности в дополнительном образовании (изобразительная деятельность, 

декоративно-прикладное искусство, утилитарное производство), 

способствующих расширению возможностей творческого самовыражения 

детей с особыми потребностями. 

Художественно-эстетическая направленность дополнительного 

образования детей с особыми потребностями представлена широким спектром 

программ, включающих музыкальное развитие, театральное искусство, 

обучение танцам, вокалу, программ по изобразительному или декоративно-

прикладному искусству. Их коррекционно-развивающий эффект проявляется в 

расширенном диапазоне инклюзивных практик (Афонин, 2018; Волкова и 

Евтушенко, 2016; Сизова, 2005; Сыропятов, 2012). 

Непременным условием практической реализации программ 

художественно-эстетической направленности дополнительного образования 

(ДО) детей с особыми потребностями являются преемственность форм 
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коррекционной работы и соподчиненность коррекционно-развивающим 

задачам воспитания и обучения. Основной задачей, решаемой в данном 

направлении, является социализация обучающихся. При этом нет 

необходимости в укреплении и оснащении материально-технической базы 

организаций ДО, важно другое – педагогический такт, понимание, 

моделирование ситуации сотрудничества. 

Дополнительное образование предоставляет и создает условия для 

индивидуализации воспитания ребенка с особыми потребностями. С учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей оно 

направлено на коррекцию таких трудностей и дефицитов ребенка, как 

осознание себя, социально-эмоциональное участие в процессе общения и 

совместной деятельности, адекватные представления об окружающем 

социальном мире, овладение социально-бытовыми умениями, владение 

навыками коммуникации и принятыми нормами взаимодействия, участие в 

коллективных мероприятиях и способность к эмоциональному реагированию 

на участие в коллективном труде, проявление заинтересованности, 

самостоятельности (Бакк и Грюневальд, 2001; Вальдес Одриосола, 2005). 

Итак, решение коррекционных задач распространяется на: 

 развитие творческих способностей, интересов, склонностей, 

способностей к различным видам деятельности обучающихся; 

 создание условий для проявления индивидуальности ребенка, 

возможности реализации сформированных умений; 

 расширение опыта общения и взаимодействия друг с другом. 

Эта статья основывается на анализе материалов современных 

российских публикаций, анализе системы дополнительного образования в 

России и практическом опыте работы авторов. Были проанализированы 

представленные в российских научных источниках результаты разработки 

возможностей дополнительного образования; идеи, составляющие 

национальное (российское) педагогическое наследие и сформировавшие 

традиции специального (дефектологического) и дополнительного образования 

в Российской Федерации; продукты творческой деятельности детей с особыми 

потребностями, выполненные ими в системе дополнительного образования. 

Подбор методов осуществлялся на основе выборки информации, со 

отнесенной с темой и целью исследования. Основные методы исследования: 

контент-анализ концептуальных и практических подходов к дополнительному 

образованию детей с особыми потребностями в России; анализ продуктов 

деятельности детей. 
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Основная часть 

Эффективными формами реализации художественно-эстетической 

деятельности детей в организациях ДО зарекомендовали себя художественные 

студии, творческие (керамические, ремесленные, полиграфические) 

мастерские, кружковая работа. Занятия, как правило, сопровождаются 

выходами в общественно-значимые учреждения – музеи, выставки, творческие 

мастерские, посещением архитектурных памятников и заповедных 

территорий. Уровень мотивации обучающихся значительно повышается за 

счет участия в конкурсах и выставках детского творчества (Вакорина и 

Ястребова, 2020; Золотарева, 2020; Токарева, 2016). 

В условиях инклюзивного дополнительного образования 

художественно-эстетическая направленность деятельности обучающихся 

признана одним из наиболее активно реализуемых способов самопознания и 

самовыражения (Ляшенко, 2014). Справедливости ради следует признать, что 

это действительно так, потому что активность ребенка реализуется в создании 

личностно значимого продукта и, что не менее важно, в процессе 

созидательно-одобряемой деятельности. 

Художественно-эстетическую направленность ДО детей с особыми 

потребностями связывают с реализацией социально обусловленных практико-

ориентированных технологий, поддерживающих собственную активность 

ребенка с особыми потребностями (Тушева, Никандрова, Сизова, 2021). 

Ключевые позиции в этом занимают: изобразительная деятельность, 

художественный труд, декоративно-прикладное искусство, утилитарное 

производство. Это те сферы детской деятельности, которые имеют 

непосредственное отношение к расширению возможностей самовыражения 

обучающихся. Осуществляется это за счет продуктивности используемых 

техник и упражнений применительно к конкретным культурно-социальным 

условиями созданию благоприятной атмосферы.  

Особое значение придается игровой терапии, способствующей 

стимулированию активности детей и выражению ими собственных чувствна 

основе спонтанной деятельности. Играя с кинетическим песком, водой, крупами 

дети получают новые чувственные впечатления (Грабенкои Зинкевич-

Евстигнеева, 2007). На основе перцептивных (рассматривания, вслушивания, 

ощупывания), кинетических (переливания, пересыпания, перемешивания, 

размешивания) и воспроизводящих действий (горка, куличики, блинчики) с 

представленными материалами расширяется не только сенсорный, но и 

эмоционально-личностный опыт познания себя. В развитии самоощущений 

важно, чтобы ребенок прислушался к себе, почувствовал и выразил словами 

свои ощущения, впечатления, переживания. Ключевой вопрос при 
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соприкосновении с материалом: «Что ты чувствуешь?». Придавая 

эмоциональному реагированию ребенка смысловое значение, мы активизируем 

внимание, память, мышление, коммуникативное взаимодействие. 

Центральное место занимает изобразительная деятельность, в которой 
создается атмосфера, благоприятствующая самовыражению детей с особыми 
потребностями. Посредством художественной формы, художественных 
средств и цветовых решений у детей развивается интерес и эмоциональное 
отношение к внешнему окружению. Средствами изобразительной 
деятельности совершенствуются их зрительное восприятие и зрительно-
двигательная координация, формируются перцептивно-моторные умения, 
нормализуется поведение и общение (Медведева, 2010; Резанцева, 2015). 

Анализ продуктов изобразительной деятельности детей с особыми 
потребностями открывает новые возможности для поиска новых способов и 
форм их личностного развития и социализации. 

Все демонстрируемые ниже работы сделаны воспитанниками 1–2 года 
обучения в творческих мастерских, кружках, функционирующих в 
образовательных организациях, Центрахдетского творчества, клубах г. Москвы. 

Эмоциональной глубиной и привлекательностью обладают 

нетрадиционные техники рисования, витражная живопись, ткачество, батик, 

валяние, изготовление изделий в керамических мастерских, полиграфический 

дизайн. Обладая спецификой работы с материалами, каждая область наполняет 

деятельность детей личностным смыслом – изготовлением практически 

значимого продукта: основа для художественного труда (фон для аппликации), 

полиграфии (фон для календарей, обложки для блокнотов, альбомов), 

картины, брелки, статуэтки, фрагменты для панно, картины, броши, бусы, 

браслеты. Примеры детских работ представлены на рисунках ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Совушка-сова» – поделка из соленого теста, с раскрашиванием. 
Петр К., 11 лет, Художественная мастерская клуба «Говорун» 
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Роспись вазы и статуэтки «Бычок». Мария И., 13 лет,                                    

Художественная мастерская клуба «Говорун» 

 

 
 

Изготовление поздравительных  открыток.  

Бумага, картон, печати, декоративные элементы (бусины, ракушки) 
Иван С., 10 лет и Екатерина П., 7 лет,                                                              

Центр детского творчества «Движение вверх» 
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Сухое валяние картины из шерсти «Ночной пейзаж». 

Александр К., 8 лет,   

Художественная мастерская клуба «Говорун» 

 
 

Сухое валяние картины из шерсти «Цветущий сад». 

Аня К., 10 лет,            
 Художественная мастерская клуба «Говорун» 
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Мягкая игрушка из лоскутков хлопчатобумажной ткани «Мишка». 
Ева М., 10 лет, совместно с педагогом мастерской Сизовой А. В.,  

Художественная мастерская клуба «Говорун» 

 

Сухое валяние иглой «Бусы», шерсть, атласная лента, бусины. 
Аня К., 11 лет, Художественная мастерская клуба «Говорун»  

 

Изготовление поздравительных открыток (цветная бумага, картон). 
Максим С., 10 лет, Ульяна В., 11 лет,                                                                        

Художественная мастерская, Школа № 1411 



Сизова Владимировна, А., Тушева Серргеевна, Е., Никандрова Сергеевна, Т. 

ЗБОРНИК РАДОВА  ГОД. 25  БР. 24  ДЕЦЕМБАР 2022  207–222 

 

215 

Нетрадиционные техники рисования: каракули, кляксография, 

печатание овощами, рисование мыльной пеной, ребром картона, ватными 

палочками, плотной нитью, марлей, восковыми мелками, пластилином, в 

технике «Эбру» и многое другое способствуют развитию образного 

восприятия и творческого воображения в конкретной образной форме. 

Все перечисленные техники направлены на активизацию воссоздающего 

воображения детей, когда прямо на их глазах, с помощью дополнительных 

манипуляций происходит преобразование нанесенных мазков, отпечатков или 

следов в новый художественный образ. Примеры детских работ представлены 

на рисунках. 

 

«Парад планет» – работы детей, выполненные в техниках набрызг и 

пластилинография Константин С., 14 лет, Виктор С., 13 лет,  

Центр детского творчества «Движение вверх» 

 

«Кляксография». Трафарет, гуашь, коктейльные трубочки. 

Мария С., 9 лет,                                                                                              
Художественная мастерская клуба «Говорун»  
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Техника «Рисование ватными палочками». Андрей Ф., 9 лет                                             
и педагог мастерской Сизова Н. И.,                                                                                 

Художественная мастерская клуба «Говорун» 
 

 

Техника «Рисование мыльной пеной». 

Настя Б., 10 лет, Художественная мастерская клуба «Говорун»  

Незабываемые следы в изобразительной деятельности детей оставляют 
пробы себя в различных видах декоративно-прикладного искусства, которые 
придают особый национальный колорит детскому творчеству. 
Художественная роспись по дереву, керамика, вязание, лоскутная техника, 
вышивка, бисероплетение, глиняные игрушки (дымковская игрушка), 
изготовление тряпичных кукол (кукла-скрутка) – это народное творчество, 
которое мы храним в нашей памяти веками и передаем из поколения в 
поколение нашим детям. Дети с особыми потребностями своими руками 
изготавливают украшение росписью предметов домашней утвари 
(разделочные доски, солонки, сахарницы, хлебницы и т.п.), поделки-сувениры, 
вязаные изделия  (коврики, салфетки), наволочки для подушек, декоративные 
подушки – «думочки», сумки, одеяла, жилетки, мягкие игрушки, украшения 
одежды, салфетки, носовые платки, косынки, шарфики, воротнички. Дети  
овладевают опытом декорирования одежды, изготовления панно, браслетов, 
корзиночек, пасхальных яиц, цветов, оберегов (кукла-скрутка), поделок-
сувениров (куклы на палочках). Работы детей представлены на рисунках. 
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Декоративные салфетки из остатков пряжи. Работы: Елены П., 12 лет, 
Марии Е., 14 лет, Вероники Д., 14 лет,                                                                             

Кружок «Утилитарное производство», Школа № 1411 
 

 

«Куклы на палочке» из хлопчатобумажной ткани, ниток. 

Работы: Елены П., 12 лет, Марии Е., 14 лет, Вероники Д., 14 лет, 
Кружок «Утилитарное производство», Школа № 1411 

 

 

«Куклы-скрутки» из хлопчатобумажной ткани, целлюлозного полотна.                 
Декор: ленты, бусины. Работы: Елены П., 12 лет, Марии Е., 14 лет,                    

Вероники Д., 14 лет,                                                                                                                    
Кружок «Утилитарное производство», Школа № 1411 
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Важнейшая роль отводится объединению детского коллектива в 

утилитарном производстве. Отправной точкой является активизация 

взаимодействия между детьми при создании практически-значимого проекта. 

Темой для творчества могут быть «Народное творчество», «Сделай свой дом – 

чище», «Экология в быту». Подчинение деятельности детей единой личностно 

и общественно значимой цели способствует работа с отходами, бросовым или 

подручным материалом (полиэтиленовые пакеты, пластиковые стаканчики, 

трикотажные отходы, лоскуты). Практическому применению в доме всегда 

найдется место поделкам-сувенирам, статуэткам, подсвечникам, кашпо, 

контейнерам для домашнего быта, мыльницам; подставкам-корзиночкам, 

подставкам-стаканчикам под горячее, зубные щетки, письменные 

принадлежности; коврикам, подстилкам для животных, декоративным 

подушкам, корзиночкам, прихваткам (работы представлены на рисунках). 

 

Прихватки в технике «Печворк». 

Елена М., 16 лет; Ольга А., 16 лет под руководством преподавателя кружка, 
Кружок «Утилитарное производство», Школа № 1411 

 

Композиция «Цветы из ниток в вазочке». 

Цветы: Елена П., 12 лет; Вазочка: Вероники Д., 14 лет, 

Кружок «Утилитарное производство», Школа № 1411 
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«Корзиночка» из пластикового стаканчика и полиэтиленовых мешков. 
Павел Д., 10 лет,                                                                                                           

Кружок «Утилитарное производство», Школа № 1411 

 

 

«Мама-курица и цыплята» из остатков ниток. 

Елена П., 12 лет, Павел Д.,10 лет,                                                                                

Кружок «Утилитарное производство», Школа № 1411 
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«Такие забавные животные…». Игрушки из остатков ниток. 
Елена П., 12 лет, Павел Д., 10 лет, Петр М., 10 лет, Мария Е., 14 лет,                   

Вероника Д., 14 лет и педагога студии,                                                                                         

Кружок «Утилитарное производство», Школа № 1411 

Заключение 

На основании вышесказанного, можно констатировать, что каждая из 

сторон художественно-эстетической направленности дополнительного 

образования характеризуется как определѐнными показателями, так и 

обязательным наличием внешней продуктивности. Вектор успеха 

художественно-эстетической направленности ДО детей с особыми 

потребностя микроется в субъектном благополучии ребенка, восприятии его 

как развивающейся личности, стремящейся к расширению диапазона своих 

возможностей, что позволяет нам по-новому взглянуть на их социальную 

активность. 
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УМЕТНИЧКО-ЕСТЕТСКИ СМЕР ДОДАТНОГ ОБРАЗОВАЊА 

ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ                                                         

У РУСКОЈ ФЕДЕРАЦИЈИ 

Резиме 

Чланак се фокусира на уметничко-естетско усмерење додатног образовања 

деце са сметњама у развоју у Руској Федерацији. Показало се да је у условима 

додатног образовања важна улога додељена континуитету облика корективног рада 

и подреёености корективних и развојних задатака индивидуализације образовања и 

социјализације деце. Разматрају се друштвено условљене дечје активности које су 

директно повезане са проширењем могућности за креативно самоизражавање 

ученика – ликовна уметност, уметност и занати и утилитарна производња. 

Представљен је ефикасан формат продуктивно коришћених техника и вежби у 

односу на стварање повољне атмосфере која доприноси: стимулисању активности 

деце и изражавању сопствених осећања на основу спонтане активности (стицање 

нових чулних утисака у играма са кинетичким песком, водом, житарицама); 

самоизражавање детета са сметњама у развоју у визуелној активности (испуњавање 

активности личним смислом кроз израду практично значајног производа); окушати 

се у различитим врстама уметности и заната (давање дечјем стваралаштву посебног 

националног колорита); удруживање дечјег колектива у утилитарној производњи 

(активирање интеракције меёу децом у стварању практично значајног пројекта). 

Кључне речи: додатно образовање, деца са сметњама у развоју, ликовна 

уметност, уметност и занати, утилитарна производња. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

УТИЦАЈ АУСТРОУГАРСКЕ МОНАРХИЈЕ НА 

ПРОМЈЕНЕ У ШКОЛСТВУ И СТАТУСУ УЧИТЕЉА 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Далиборка Шкипина (2020). Сталешке организације учитеља                                      

у Босни и Херцеговини на размеђи 19. и 20. вијека                                                  

(Утицај на развој школства и педагошких идеја).                                              

Источно Сарајево: Dis-Company, 223 стр. 

Монографија професорке Далиборке Шкипина под називом Сталешке 

организације учитеља у Босни и Херцеговини на размеђи 19. и 20. вијека (Ути-

цај на развој школства и педагошких идеја) објављена је 2020. године и пред-

ставља прерађену магистарску тезу одбрањену 2011. године на Филозофском 

факултету на Палама. 

У самом Уводу јасно је истакнуто да, ако желимо разумјети нашу сада-

шњост и будућност, неопходно је да познајемо нашу прошлост. Читајући ову 

монографију, можемо се упознати са одређеним сегментима педагошке про-

шлости у Босни и Херцеговини за вријеме аустроугарске монархије.  

Структура књиге састоји се од наслова и поднаслова распоређених на 

223 странице. Након Увода слиједи поглавље Теоријске основе проучавања 

које је детаљно анализирано кроз сљедеће поднаслове: Појмовно-терминоло-

шка одређења, Друштвено-политичке прилике у Босни и Херцеговини за ври-

јеме аустроугарске управе, Културне прилике и просвјетна политика Аустро-

угарске монархије у Босни и Херцеговини (обухвата и поднаслов Културно-

просвјетна друштва у Босни и Херцеговини за вријеме аустроугарске власти: 

Просвјета, Гајрет, Напредак и Ла Беневоленција), Основно школство у Босни 

и Херцеговини за вријеме аустроугарске управе (обухвата и поднаслов Борба 

за црквено-школску и вјерску аутономију), Оријентација и развој педагошке 

мисли у Босни и Херцеговини, као и поднаслов Претходна истраживања о 

статусу учитеља у Босни и Херцеговини и њиховој борби за друштвено 

признање и материјално награђивање.  
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У дијелу књиге, насловљеном Теоријске основе проучавања дата је 

детаљна анализа друштвено-политичких и културно-просвјетних прилика у 

Босни и Херцеговини за вријеме аустроугарске владавине. Ауторка образлаже 

појмове који представљају структурне елементе монографије  сталеж, орга-

низација, учитељи, школство и развој педагошких идеја. Да би се што боље 

схватиле друштвено-политичке, као и културне прилике у Босни и Херцего-

вини од 1878. године, јасно и прегледно приказани су подаци пописа станов-

ништва на размеђи 19. и 20. вијека и преглед вјерске структуре становништва. 

С обзиром да је већина становништва била неписмена, настојали су се органи-

зовати курсеви (течајеви) како би се описменили. Велику улогу у описмења-

вању становништва имала су културно-просвјетна друштва у Босни и Херце-

говини за вријеме аустроугарске власти  српска Просвјета, муслимански Гај-

рет, хрватски Напредак и јеврејска Ла Беневоленција, о чијем дјеловању 

ауторка даје краћи преглед. Разматрајући основно школство доласком Аустро-

угарске монархије у Босну и Херцеговину, Шкипина указује на заступљеност 

конфесионалних школа које је нова власт настојала смањити оснивањем 

државних основних школа. Такође, професорка истиче да се педагошка мисао 

у Босни и Херцеговини развијала под утицајем Хербарта, Дистервега, Дитеса, 

Лаја, Мојмана, Бинеа, Торндајка, као и под утицајем радова Паје Радосавље-

вића из области експерименталне педагогије. На крају поглавља приказани су 

резултати претходних истраживања о статусу учитеља у Босни и Херцеговини 

и њиховој борби за друштвено признање и материјално награђивање. 

Наредно поглавље посвећено је методолошким основама истраживања 

које обухвата проблем, предмет, значај истраживања, циљ, задатке, општу 

хипотезу истраживања, методе и технике које су се примјењивале у 

истраживању (историјска метода, метода теоријске анализе и метода проуча-

вања педагошке документације) и  изворе истраживања. Проблем истраживања 

усмјерен је на сагледавање сталешке организације учитеља и ефеката њеног 

дјеловања у сфери просвјетног, културног, политичког и укупног друштвеног 

живота. На основу постављеног проблема, формулисан је циљ истраживања 

који је био усмјерен на истраживање и утврђивање услова и чинилаца, форми, 

садржаја и ефеката друштвеног и педагошког дјеловања сталешког организо-

вања учитеља. Ауторка поставља сљедеће задатке истраживања: 1) анализи-

рање, утврђивање и освјетљавање врста и нивоа сталешког организовања учи-

теља; 2) сагледавање и утврђивање облика и садржаја друштвеног и педаго-

шког рада и дјеловања сталешке организације учитеља; 3) утврђивање и пре-

зентовање улоге и значаја разних фактора, облика и садржаја друштвеног и 

педагошког дјеловања сталешке организације учитеља у области школства;                 

4) утврђивање и презентовање значаја разних облика, садржаја и ефеката 

друштвеног и педагошког дјеловања сталешке организације учитеља Босне и 

Херцеговине у настанку, развоју и ширењу педагошких идеја. Када је ријеч о 

изворима који су се користили приликом истраживања, потребно је истаћи да, 

поред многобројне педагошке литературе коју је прикупила и користила, 



Критике и прикази 

ЗБОРНИК РАДОВА  ГОД. 25  БР. 24  ДЕЦЕМБАР 2022  225–228 

 

227 

професорка остварује сарадњу са институцијама које су омогућиле да се 

историјско педагошко истраживање успјешно реализује  Архив Босне и 

Херцеговине у Сарајеву, Архив Републике Српске у Бањалуци, Матична 

библиотека у Источном Сарајеву, Национална и универзитетска библиотека 

Босне и Херцеговине у Сарајеву, Универзитетска библиотека у Источном 

Сарајеву, Народна и универзитетска библиотека Републике Српске у Бања-

луци, библиотеке факултета, градске и личне библиотеке. 

У поглављу Анализа садржаја и интерпретација података проучавања 

дат је детаљан и свеобухватан преглед резултата проучавања до којих се 

дошло освртом на сталешко организовање учитеља у Босни и Херцеговини 

између 19. и 20. вијека и њихов утицај на развој школства и педагошких идеја. 

Ауторка је детаљно анализирала врсте и нивое сталешког организовања 

учитеља у Босни и Херцеговини, облике и садржаје друштвено-педагошког 

рада и дјеловања сталешке организације учитеља, допринос сталешког удру-

живања учитеља развоју школства у Босни и Херцеговини, као и значај стале-

шког организовања учитеља у Босни и Херцеговини за развој педагошких 

идеја. У оквиру овог поглавља, професорка Шкипина образлаже функциони-

сање учитељских друштава која су у том периоду постојала у Босни и Херце-

говини, детаљно је табеларно приказала компоненте правила појединих учи-

тељских друштава, које обухватају циљ и сврху друштва, задатак друштва, 

друштвена средства, чланове Друштва, друштвене састанке.  

Када су у питању Облици и садржаји друштвено-педагошког рада и дје-

ловања сталешке организације учитеља, посебна пажња посвећена је консти-

туисању Учитељског друштва за град Сарајево и котар, рад друштва, у вези са 

чим су шематски приказане секције које су биле заступљене, рад Српског 

учитељског удружења, рад Учитељског друштва за Босанску Крајину, рад 

Учитељског друштва у Дервенти, рад Савеза учитељских друштава народних 

основних школа у Босни и Херцеговини. Осим тога, указано је и на допринос 

сталешког удруживања учитеља развоју школства у Босни и Херцеговини како 

би се оно подигло на виши ниво. Као једно од најзначајнијих питања, истиче 

се питање обавезног (облигатног) поласка дјеце у школу, јер у том периоду тај 

проблем законом није био утврђен. Шематским приказом представљена су 

нека од питања и тема која су указивала на значај организованог учитељског 

удружења за развој школства у Босни и Херцеговини. Поред обавезног (обли-

гатног) поласка у школу, неки од проблема из домена школства били су дјечје 

лектире, (не)сталност учитеља, ревизија школских књига, ревизије наставних 

планова и програма, именовање школских надзорника, дјечје књижнице, 

школска хигијена, нераздијељено вријеме у школи.  

Разматрајући значај сталешког организовања учитеља у Босни и 

Херцеговини за развој педагошких идеја, Д. Шкипина кроз анализу и детаљан 

опис педагошких часописа омогућава читаоцима да више сазнају о стању у 
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школству, положају учитељства и развоју педагошке мисли у Босни и 

Херцеговини током аустроугарске управе. Међу тим часописима акценат се 

ставља на Школски вјесник, Учитељску зору и Српску школу. Анализирајући 

радове, чланке и приказе значајних педагога из педагошко-психолошких и 

дидактичко-методичких области који су утицали на боље стање основних 

школа и наставе, ауторка је пажњу посветила и педагошким идејама у 

гласилима (органима) учитељских друштава. На крају, кроз шематски приказ 

указује на индикаторе који имплицирају на значај сталешког организовања 

учитеља за развој педагошких идеја. 

Након детаљног приказа података проучавања слиједе Закључна раз-

матрања, гдје су прегледно образложене специфичности истраживане теме и 

основни закључци до којих се дошло у претходним поглављима.  

Поред тога, у књизи је дат и резиме на српском, енглеском и њемачком 

језику, након чега слиједи попис одговарајуће литературе и извора који су се 

користили, као и Прилози који посебно доприносе вриједности ове моногра-

фије, јер обухватају различите документе (окружнице, наредбе, уредбе, про-

писе, наставне планове) који су донекле утицали на развој школства, судбину 

учитеља, као и цјелокупног народа у Босни и Херцеговини.   

Монографија професорке Далиборке Шкипина представља драгоцјену 

публикацију која се огледа у темељном увиду у нека значајна питања педаго-

шке прошлости Босне и Херцеговине за вријеме аустроугарске управе. Поред 

тога што је корисна за све педагошке стручњаке који се баве подручјем исто-

рије педагогије и школства, као и студенте педагогије, сматрамо да је значајна 

и за ширу читалачку публику која жели упознати и разумјети педагошке мисли 

и идеје заступљене у одређеном периоду у прошлости Босне и Херцеговине, 

јер, као што и сама ауторка истиче, „познавање прошлости представља један 

од неопходних услова за сваку нашу цјелисходнију педагошку акцију”. 

 

Мср Весна Цвјетиновић 

Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет 

 



 

 

 

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА                                 

У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ УСМЕРЕНА                      

НА РАЗВИЈАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА СТУДЕНАТА,                                                

УЧИТЕЉА И ВАСПИТАЧА 

Стаматовић, Ј. (2022). Методологија истраживања                                           

у васпитању и образовању. Ужице: Педагошки факултет, стр. 239 

Универзитетски уџбеник Методологија истра-

живања у васпитању и образовању афирмисаног науч-

ника, универзитетског професора и педагога др Јелене 

Стаматовић публикована је 2022. године у издању 

Педагошког факултета у Ужицу. Поред инспиративног  

и  информативног Предговора овај уџбеник је структу-

риран у девет студиозно и логички повезаних погла-

вља: Педагошка истраживања; 2. Врсте педагошких 

истраживања; 3. Методе у истраживањима васпитања 

и образовања; 4. Узорковање у истраживањима вас-

питања и образовања; 5. Технике и инструменти у 

истраживањима васпитања и образовања; 6. Етапе 

процеса истраживања; 7. Квалитативна истраживања 

у васпитању и образовању; 8. Акциона истраживања; 9. Истраживања у обра-

зовно-васпитним институцијама. У структурирању уџбеника аутор је ува-

жавао програмске циљеве, исходе и садржаје наставног предмета Методо-

логија педагошких истраживања како би на најприкладнији и најефи-

каснији начин подстакао и подржао развијање методолошких компетенција 

студената – будућих учитеља и васпитача и компетенција дипломираних 

учитеља и васпитача у васпитно-образовним институцијама.  

У првом поглављу под насловом Педагошка истраживања аутор на врло 

једноставан и уверљив начин расветљава смисао таквих истраживања у контексту 

развоја педагошке науке и у контексту унапређивања  васпитно-образовне праксе. 

Такође су прегледно приказане основне карактеристике педагошких истраживања 
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и конструктивно-критички разматране доминирајуће истраживачке парадигме у 

педагошкој науци. Апострофиране су њихове карактеристике и могуће предности. 

Врло пажљиво је указано на могуће сличности и прожетости одређених пара-

дигми и истакнуте су могућности монопарадигматског или полипарадигматског 

заснивања истраживања педагошких феномена.  

У другом поглављу Врсте педагошких истраживања аутор указује на 

различите критеријуме класификације истраживања у педагогији. Прегледно 

су приказане кључне карактеристике различитих врста истраживања која су 

применљива у проучавању и истраживању феномена у васпитању и образо-

вању (фундаментална, емпиријска, компаративна, експериментална, историј-

ска, развојна, евалуативна, акциона, мала, социометријска, ex-post-facto 

истраживања и студија случаја). С обзиром на  комплексност истраживања 

педагошке стварности, аутор с правом истиче важност организовања различи-

тих врста истраживања у васпитно-образовној пракси уопште, али и у истра-

живању једног педагошког феномена. 

У трећем поглављу под насловом Методе у истраживањима васпи-

тања и образовања аутор систематично и јасно приказује основне методе 

истраживања, истичући њихове карактеристике, правце примене те предности 

и недостатке. С правом апострофира важност познавања суштине метода и 

њихових предности и недостатка, јер такво сазнање представља темељ за сту-

диозније планирање и избор једне или више метода у истраживању и проуча-

вању педагошког феномена.   

Узорковање у истраживањима васпитања и образовања је четврто 

поглавље у структури овог уџбеника у којем се расветљава врло сложен проблем 

истакнут и у самом наслову поглавља. Управо недовољно разумевање суштине 

појма популације и узорка, процеса узорковања и стратегија избора узорка доводи 

у питање квалитет и валидност истраживања, а самим тим и истинитост и 

објективност  утврђених сазнања које с правом називамо квазинаучним. Аутор на 

врло једноставан начин читаоцима расветљава појам и суштину основног скупа 

истраживања (популације) наглашавајући важност његовог садржајног, 

просторног и временског дефинисања. Једноставно и визуелно упечатљиво 

приказује однос популације и узорка. Посебно указује на важност студиозности 

истраживача у процесу узорковања акцентирајући уважавање циља истраживања 

у том процесу, репрезентативност узорка, временски оквир истраживања, 

доступност узорка, те методе и технике прикупљања и обраде података.  

У доступној методолошкој литератури до сада углавном нису у довољ-

ној мери апострофиране разлике и међусобна повезаност метода, техника и 

инструмената истраживања, што је аутор овог уџбеника с посебном пажњом 

нагласио у петом, најобимнијем поглављу под насловом Технике и инстру-

менти у истраживањима васпитања и образовања. У поменутом поглављу 

аутор објашњава каракеристике и критеријуме избора техника и инструмената 

истраживања. Прегледно приказује бројне технике истраживања, њима припа-
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дајуће инструменте и области њихове примене. На изузетно јасан и уверљив 

начин објашњава разлику између појма мерење и евалуације те експлицира 

мерне каракеристике инструмената. Конструктивно-критички анализира спе-

цифичности примене сваке технике и инструмената у оквиру њих. Апликатив-

ној вредности овог уџбеника у великој мери доприноси ауторов избор репре-

зентативних примера истраживачких инструмената. По својој целовитости и 

новини у односу на другу доступну методолошку литературу у овом поглављу 

може се издвојити техника анализе садржаја. Наиме, аутор на врло очигледан 

и примерен начин студентима и практичарима расветљава етапе анализе 

садржаја – избор узорка анализе, дефинисање јединице/а анализе, одређивање 

категорија и њихових могућих модалитета, те бележење фреквенција утврђе-

них категорија и евентуалних модалитета. Све наведене етапе технике анализе 

садржаја илуструје пажљиво одабраним и репрезентативним примерима.У 

овом поглављу су образложене и предности и недостаци онлајн истраживања. 

У шетом поглављу Етапе процеса истраживања аутор студиозно и 
систематично анализира и до апликативног нивоа образлаже три кључне етапе 
процеса истраживања: припремање истраживања, спровођење истраживања и 
интерпретација резултата и закључивање. У експликацији етапе припремања 
истраживања с посебним правом наглашава критеријуме који су важни за избор 
проблема истраживања, илуструјући га конкретним примерима из васпитно-
образовне праксе. На исти начин читаоцима приближава суштину циља, задатака и 
хипотеза истраживања, апострофирајући везу циља истраживања и опште хипотезе 
те задатака и посебних хипотеза истраживања. Аутор с правом наглашава да је 
квалитетан пројекат претпоставка успешне реализације истраживања и 
интерпретације резултата и извођења закључака и генерализација. Ово поглавље 
омогућава студентима и практичарима да се упознају са начинима спровођења 
истраживања у зависности од његове врсте, анализом података, критеријумима 
успешне интерпретације резултата и извођења општег и специфичних закључака те 
са садржајем и структуром завршног извештаја истраживања.  

Седмо поглавље под називом Квалитативна истраживања у васпи-
тању и образовању заслужује посебну пажњу јер у методолошкој литератури 
углавном се предност даје квантитативним истраживањима. У овом уџбенику 
се актуализује вредност квалитативних истраживања која су доминантно 
заснована на коструктивистичкој и суделујућој парадигми те критичкој тео-
рији. Аутор образлаже основне карактеристике квалитативних истраживања, 
њихове предности, недостатке и домете. 

У осмом поглављу уџбеника под називом Акциона истраживања аутор 
одређује појам акционих истраживања, циљ, функције, врсте, методе, технике, 
предности и ограничења таквих истраживања. Аутор уверљиво експлицира 
комплексност организације и реализације акционих истраживања апострофи-
рајући важност флексибилности истраживача у свим његовим етапама. Потпу-
нијем разумевању ове врсте истраживања доприносе приказани бројни при-
мјери предмета и циља акционих истраживања у школи, те примери правилно 
формулисаних истраживачких питања.  
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У последњем, деветом поглављу уџбеника под називом Истраживања у 
образовно-васпитним институцијама аутор сагледава потребе и могућности 

организовања истраживања у образовно-васпитним установама те неопходне 

методолошке компетенције практичара – наставника и васпитача за спрово-

ђење таквих истраживања. Врло прегледно приказује примере могућих проблема 

истраживања у предшколској установи и школи у оквиру различитих области.  

Свако поглавље уџбеника завршава резимеом и стимулативним пита-

њима и задацима за студенте и практичаре који захтевају њихово метално 

ангажовање на нивоу конвергентног, дивергентног и евалуативног мишљења, 

што је сигуран пут развијања њихових методолошких компетенција. Према 

томе, можемо закључити да је концепт овог уџбеника у својој основи заснован 

на тзв. конструктивистичкој дидактичкој парадигми јер читаоце доводи у 

ситуације активног и самосталног „конструисања знања”, односно континуи-

раног развијања или унапређивања кључних методолошких компетенција.  

Поред Индекса појмова уџбеник обогаћују и Прилози који садрже  сту-

диозно одабране и прикладне примере истраживачких инструмената и пример 

идејног пројекта емпиријског истраживања који у практичном смислу повезује 

све претходно наведене делове уџбеника у једну целину. Имплицитно се може 

закључити да су у овај уџбеник „уткани” дугогодишњи напори ауторовог 

проучавања и истраживања темељних питања методологије, али и токова и 

резултата универзитетске наставе. Садржаји и задаци у овом уџбенику су 

примерени профилу наставника и усмерени су на развијање њихових кључних 

методолошких компетенција. Овај универзитетски уџбеник је редак пример 

једноставне експликације сложених питања методологије. У педагошкој 

литератури недостају овакве публикације које омогућавају трансмисију научно 

утемељених педагошко-методолошких концепција у јасније изражене 

приступе који олакшавају масовнију популаризацију и примену методолошких 

сазнања у васпитно-образовној пракси.  

Методологија истраживања у васпитању и образовању др Јелене Ста-

матовић представља значајан допринос стимулисању даљег развоја методоло-

гије педагошких истраживања, организацији и реализацији објективнијих, 

методолошки и научно утемељенијих истраживања у васпитно-образовним 

институцијама те унапређивању кључних методолошких компетенција студе-

ната, васпитача и наставника. Зато ову публикацију несумњиве научне и прак-

тичне вредности са посебним задовољством препоручујем студентима сту-

дијских програма свих наставничких факултета, практичарима – васпитачима 

и наставницима, просветним саветницима, руководиоцима педагошких уста-

нова, педагозима као и теоретичарима педагошке науке и истраживачима. 

 

Доц. др  Љиљана Јерковић 

Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет 



 

 

 

УРЕЂИВАЧКА ПОЛИТИКА И ЕТИЧНОСТ   

ПУБЛИКОВАЊА 

Зборник радова Педагошког факултета у Ужицу je научни часопис који 

се рецензира. У часопису су заступљене теме наука и научних дисциплина које 

обрађују и проучавају васпитање и образовање и тиме дају допринос унапре-

ђивању и развоју тих процеса. Часoпис излази више од двадесет година.  

У Зборнику радова Педагошког факултета у Ужицу објављују се радови 

који нису раније објављени, и то: оригинални научни чланак који садржи необја-

вљене резултате сопствених спроведених истраживања према одређеној струк-

тури (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 аутоцита-

тима); кратки научни чланак у коме су сажети резултати изворног истраживач-

ког 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 функ-

цији дисеминације или примене у пракси, као и прикази књига. 

Радови се објављују на српском и енглеском језику. Сваки рад треба да 

садржи резиме на српском и енглеском језику. 

Часопис се објављује једном годишње. Радови се достављају електрон-

ском поштом на меил адресу: zbornik@pfu.kg.ac.rs. 

Часопис је индексиран у базама података: DOAJ, SCIndeks, ЕBSCO и 

ERIH+.  

Категоризацијом научних часописа Министарства просвете, науке и тех-

нолошког развоја за 2022. годину Зборник радова Педагошког факултета у Ужи-

цу, почев од бр. 24, сврстан је у категорију M51. 

Процес рецензирања и обавезе рецензената 

Након прелиминарног прегледа и оцене рукописа од стране главног и 

извршног уредника – да ли рукопис одговара тематској области часописа и да ли 

је испоштовано Упутство за ауторе – улази се у процес рецензије. Главни и 

одговорни уредник има дискреционо право да након процене примљене руко-
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писе не објави, уколико ти рукописи нису у складу са прописаним критерију-

мима који се односе на садржај и форму радова који се објављују у часопису. У 

односу на главног уредника и чланове редакције не сме постојати било какав 

сукоб интереса у вези са рукописима који се разматрају. Током поступка пре-

гледа, главни уредник може захтевати од аутора да пруже додатне информације 

(укључујући необрађене податке) ако су неопходне за оцену рукописа. Ови 

материјали ће бити поверљиви и не смеју се користити у било које друге сврхе.  

Процес рецензије има за циљ да уредништву помогне у доношењу 

одлуке о објављивању или не објављивању рада. Такође кроз процес рецензије, 

уколико постоји потреба, одвија се комуникација са ауторима како би се уна-

предио квалитет рукописа. Ако се препоручи корекција рукописа пре објављи-

вања, рецензенти су дужни да наведу начин на који се то може постићи. Сви 

радови се рецензирају од стране два компетентна рецензента. Рецензенти 

морају да располажу релевантним знањима из области којом се рукопис бави и 

не смеју бити из исте институције из које је аутор рукописа. 

Рецензенти не знају идентитет аутора, а ни аутори не добијају податке о 

идентитету рецензента. Рецензирање траје 30 дана, а поступак рецензирања се 

обавља бесплатно. Главни и одговорни уредник шаље радове на адресе два 

компетентна рецензента, као и образац за рецензирање (Рецензентски лист). 

Овај образац који се користи за оцењивање радова је у форми чек листе са 

наведеним аспектима који могу да помогну рецензенту да процени и донесе 

одлуку о прихватању рада за објављивање или његово одбијање. Образац 

садржи део који рецензенту даје могућност да предложи сугестије за унапре-

ђивање рада.  

Рецензенти имају обавезу да стручно, аргументовано, објективно и бла-

говремено обаве процену рукописа. Оцењују рукопис у складу са профилом 

часописа, релевантношћу истражене теме и примењеним методама, научном 

релевантношћу информација представљених у рукопису, стилом излагања и 

научним апаратима. Преглед има стандардни формат. Рецензент не сме бити у 

сукобу интереса са ауторима или донаторима истраживања. Ако такав сукоб 

постоји, рецензент је дужан да одмах обавести главног уредника. Рецензент 

неће прихватити за рецензију радове изван подручја његове/њене потпуне 

надлежности. 

У процесу рецензирања, рецензенти делују независно једни од других, и 

није им познат идентитет других рецензената. Уколико одлуке рецензената 

нису исте (прихватање или одбијање рада), главни и одговорни уредник може 

да тражи мишљење других рецензената. 

У случају да аутори имају озбиљне и основане замерке на рачун рецен-

зије, уредништво проверава да ли је рецензија непристрасна и да ли задово-

љава академске стандарде.  
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Рецензенти треба да упозоре главног уредника на било какве основане 

сумње или сазнања о могућим кршењима етичких стандарда од стране аутора. 

Сви рукописи примљени на преглед морају се третирати као поверљиви доку-

менти. Рецензенти не смеју користити необјављени материјал објављен у 

достављеним рукописима без изричитог писменог пристанка аутора. Такође, 

рецензент не сме да буде у сукобу интереса са ауторима или онима који 

финансирају истраживање. У ситуацији да постоји сукоб интереса, рецензент 

је дужан да о томе моментално обавести главног и одговорног уредника. 

Коначну одлуку о прихватању рукописа за објављивање сноси искљу-

чиво Уредништво. 

Обавезе аутора 

Аутори гарантују да су рукописи њихова оригинална дела, да раније 

нису објављени и да се не разматрају за објављивање на неком другом месту. 

Паралелно подношење истог рада у другим часописима представља прекршај и 

елиминише рукопис из даљег разматрања. Дело које је већ објављено другде не 

може се поново штампати у Зборнику радова Педагошког факултета у Ужицу. 

Уколико је достављени рукопис резултат научноистраживачког пројекта 

или је у некој претходној верзији представљао излагање на скупу у виду усме-

ног саопштења (под истим ии сличним насловом), детаљнији подаци о про-

јекту, конференцији и слично, наводе се у фусноти, на самом почетку чланка. 

Аутори су дужни да се придржавају етичких стандарда који се односе на 

научноистраживачки рад. Аутори гарантују да рукопис не садржи неосноване 

или незаконите тврдње и не крши права других. Издавач – Педагошки факул-

тет у Ужицу – неће сносити никакву одговорност у случају изостављања било 

каквих захтева за накнаду штете. 

Аутор је дужан да у поступку рецензирања рада у писменој форми 

редакцију упозна са свим изменама које је начинио у тексту у складу са при-

медбама и препорукама рецензената. 

Аутори су искључиво одговорни за садржај својих рукописа. Аутори 

потврђују да чланак не садржи неутемељене или незаконите изјаве и да не 

крши права трећих лица. 

Аутори се морају побринути да њихов ауторски тим наведен у рукопису 

укључује све и само оне ауторе који су значајно допринели достављеном 

рукопису. Ако су у важне аспекте истраживачког пројекта и припрему руко-

писа била укључена лица која нису аутори, њихов допринос треба признати у 

фусноти или захвалници. 

Уз рад, аутор је дужан да достави потписану и скенирану Изјаву о 

ауторству. 
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Од аутора се захтева да правилно цитирају изворе који су значајно ути-

цали на њихова истраживања и њихов рукопис. Делови рукописа, укључујући 

текст, једначине, слике и табеле који су дословно узети из других дела, морају 

бити јасно обележени, нпр. наводницима праћеним њиховим местом у ориги-

налном документу (број странице) или, ако је обимнији, дат у посебном 

пасусу. Потпуне референце сваког цитата (цитирање у тексту) морају бити 

наведене у посебном одељку (Литература или референце) на јединствен начин, 

у складу са стилом цитирања који је наведен у Упутству за ауторе.  

Када аутори открију значајну грешку или нетачност у сопственом обја-

вљеном делу, њихова је обавеза да одмах обавесте главног уредника (или 

издавача) и сарађују са њим/њом како би повукли или исправили рад. Преда-

јом рукописа аутори се слажу да се придржавају уређивачке политике Збор-

ника радова Педагошког факултета у Ужицу. 

Плагијаризам. Плагирање, односно преузимање туђих идеја, речи или 

других облика креативног израза и представљање као својих, представља 

грубо кршење научне и издавачке етике. Плагирање може да укључује и 

кршење ауторских права, што је законом кажњиво. Плагирање обухвата: 

 дословно (реч по реч) или готово дословно преузимање или сми-

шљено, ради прикривања извора, парафразирање делова текстова 

других аутора без јасног назначавања извора, на начин описан у 

одељку Одговорности аутора; 

 копирање једначина, података или табела из других докумената без 

правилног назначавања извора и/или без дозволе изворног аутора 

или носиоца ауторског права. 

Рукопис у коме се утврде јасне индиције плагијаризма, биће аутоматски 

одбијен у било којој фази процене рукописа. Уколико се плагијаризам открије 

у већ објављеном раду, рад ће бити опозван у складу са политиком повлачења.  

Политика повлачења 

Повлачење има облик одвојеног предмета наведеног у садржају и озна-

ченог као „Повлачење”. У примарној бази података (SCIndeksu), са пуним тек-

стом часописа, успоставља се двосмерна комуникација (HTML веза) између 

оригиналног дела и повлачења. Оригинални чланак остаје непромењен, осим 

воденог жига у ПДФ-у који на свакој страници означава да је „повучен”. 

Повлачења се објављују у складу са захтевима COPE, који CEON / CEES  опе-

рационализује као индексатор и агрегатор часописа.  

Ауторска права. Када је рукопис прихваћен за објављивање у часопису 

Зборник радова Педагошког факултета у Ужицу, аутори преносе ауторска 
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права на издавача – Педагошки факултет у Ужицу. У ситуацији да рукопис не 

буде прихваћен за штампу у часопису, аутори задржавају сва права.  

На издавача – Педагошки факултет у Ужицу – се преносе следећа права 
на рукопис, укључујући и додатне материјале, и све делове, изводе или елементе 
рукописа: – право да репродукује и дистрибуира рукопис у штампаном облику, 
укључујући и штампање на захтев, право на штампање пробних примерака, 
репринт и специјална издања рукописа; – право да рукопис преведе на друге 
језике; – право да рукопис репродукује користећи фототмеханичка или слична 
средства укључујући, али не ограничавајући се на фотокопирање; – право да 
дистрибуира ове копије; – право да рукопис репродукује и дистрибуира елек-
тронски или оптички користећи све носиоце података или медија за похрањи-
вање, а нарочито у машински читљивој/дигитализованој форми на носачима 
података, као што су: хард диск, CD-ROM, DVD, Blu-ray Disc (BD), мини диск, 
траке са подацима; – право да репродукује и дистрибуира рукопис са тих прено-
сника података; – право да сачува рукопис у базама података, укључујући и 
онлајн базе података; – право преноса рукописа у свим техничким системима и 
режимима; – право да рукопис учини доступним јавности или затвореним гру-
пама корисника на основу појединачних захтева за употребу на монитору или 
другим читачима (укључујући и читаче електронских књига) и у штампаној 
форми за кориснике, било путем интернета, онлајн сервиса или путем интерних 
или екстерних мрежа. 

Етичност публиковања 

Сваки појединац или институција могу у било ком тренутку обавестити 

уредништво о сумњи на неетично понашање или било коју врсту недоличног 

понашања давањем потребних веродостојних информација/доказа за започи-

њање истраге. Главни уредник доноси одлуку у вези са покретањем истраге. 

Током истраге, било који доказ треба третирати као поверљив и ставити га на 

располагање само онима који су строго укључени у процес. Осумљичени ће 

увек имати прилику да одговори на било коју оптужбу. 

Ако се на крају истраге процени да је дошло до неправилности, оцењује 

се да ли се ради о мањем прекршају или грубом кршењу етичких стандарда. 

Мањи прекршаји (без утицаја на интегритет рада и часописа, на пример, 

када је реч о неразумевању или погрешној примени издавачких стандарда) 

решаваће се директно са ауторима и рецензентима без укључивања било којих 

других страна. То подразумева: 

 слање упозоравајућег писма ауторима и рецензентима, 

 објављивање корекције рада (нпр., када су извори који су правилно 

цитирани у тексту изостављени са референтне листе), 

 објављивање ератума (нпр., ако је грешку направило уредништво). 
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У случају грубог кршења етичких стандарда уредништво може донети 

различите мере: 

 објављивање формалне најаве или уводника који описује случај, 

 обавештавање афилијативне институције аутора/рецензената, 

 формално, најављено повлачење публикација из часописа у складу 

са Политиком повлачења, 

 забрана објављивања у часопису током одређеног временског пе-

риода или трајно, 

 предочавање случаја надлежним организацијама или правном органу 

на даљу истрагу и предузимање мера из њихове надлежности. 

Горе наведене радње могу се предузети одвојено или истовремено. Ако 

је потребно, у процесу решавања случаја, могу се консултовати одговарајуће 

стручне организације, тела или појединци. 

У ситуацији разрешавања етички спорних поступака, уредништво ће се 

ослањати на смернице и препоруке Комитета за етику публиковања (Commit-

tee on Publication Ethics – COPE). 

Одрицање одговорности. Изнесени ставови у објављеним радовима не 

изражавају ставове уредника и чланова редакције часописа Зборник радова 

Педагошког факултета у Ужицу. Аутори преузимају правну и моралну одго-

ворност за идеје изнесене у својим радовима. Издавач – Педагошки факултет у 

Ужицу – неће сносити никакву одговорност у случају испостављања било 

каквих захтева за накнаду штете. 

Самоархивирање. Часопис Зборник радова Педагошког факултета у 

Ужицу омогућава ауторима да прихваћену, рецензирану верзију рукописа, као 

и финалну, објављену верзију у PDF формату, депонују у институционални 

репозиторијум и/или некомерцијалне базе података, или да га објаве на лич-

ним веб страницама (укључујући и профиле не друштвеним мрежама за науч-

нике, као што су ResearchGate, Academia.edu итд.) и/или на сајту институције у 

којој су запослени, у било које време након објављивања у часопису Зборник 

радова Педагошког факултета у Ужицу. При томе се морају навести основни 

библиографски подаци о чланку објављеном у часопису (аутори, наслов рада, 

наслов часописа, волумен, свеска, пагинација), а мора се навести и идентифи-

катор дигиталног објекта – DOI објављеног чланка у форми HTML линка. 
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Отворени приступ 

Часопис Зборник радова Педагошког факултета у Ужицу излази под 

лиценцом отвореног приступа. Сав његов садржај доступан је корисницима 

бесплатно. Корисници могу да читају, преузимају, копирају, дистрибуирају, 

штампају, претражују цео текст чланака, као и да успостављају HTML линкове 

до њих, без потребе да траже сагласност аутора или издавача. 

Право на употребу садржаја без пристанка не ослобађа кориснике оба-

везе да дају признање часопису и цитирају његов садржај на начин описан у 

одељку Лиценцирање. 

Све објављене свеске  часописа се архивирају по закону у дигитални 

депозит Народне библиотеке Србије и у исто време се полажу у Репозиторијум 

СЦИ индекса – Српског цитатног индекса као примарну базу пуног текста. 

Зборник радова Педагошког факултета у Ужицу не наплаћује трошкове 

објављивања ауторима као ни трећим странама. Бесплатне су, како услуге 

пријављивања рукописа и њихове обраде, тако и услуге публиковања чланака. 

Не постоје било какви скривени трошкови. 

  



Уређивачка политика и етичност публиковања 

ЗБОРНИК РАДОВА  ГОД. 25  БР. 24  ДЕЦЕМБАР 2022  233–244 

 

240 

 

Рецензенти у часопису                                                                                                   

Зборник радова Педагошког факултета, Ужице 

Александра Анђелковић,  
Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, Србија 
Александар Игњатовић,  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија 
Александра Михајловић,  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија 
Александар Стојановић,  
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија 
Александра Стошић,  
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија 
Анђела Шошкић,  
Универзитет у Београд, Учитељски факултет, Србија 
Биљана Јеремић,  
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, Србија 
Биљана Марић,  
Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Србија 
Биљана Павловић,  
Универзитет у Приштини – Косовска Митровица, Учитељски факултет у 
Призрену – Лепосавићу, Србија 
Бисера Јевтић,  
Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Србија 
Благица Златковић,  
Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, Србија 
Бојан Лазић,  
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, Србија 
Бошко Миловановић,  
Универзитет у Приштини – Косовска Митровица, Учитељски факултет у 
Призрену – Лепосавићу, Србија 
Бранко Илић,  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија 
Буба Стојановић,  
Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, Србија 
Вељко Алексић,  

Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку, Србија 

Вера Јовановић,  

Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Србија 

Вера Радовић,  

Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија 

Вера Савић,  

Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија 

Верица Милутиновић,  

Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија 
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Весна Минић,  

Универзитет у Приштини – Косовска Митровица, Учитељски факултет у 

Призрену – Лепосавићу, Србија 

Весна Петровић,  

Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија 

Владан Пелемиш,  

Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија 

Владимир Живановић,  

Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија 

Гордана Ђигић,  

Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Србија 

Гордана Мишчевић Кадијевић,  

Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија 

Гордана Николић,  

Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, Србија 

Данијела Василијевић,  

Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Србија 

Даница Којић Џиновић,  

Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија 

Данијела Судзиловски,  

Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Србија 

Данијела Милошевић,  

Универзитет у Крагујевцу, Факулет техничких наука у Чачку, Србија 

Дарјо Фелда,  

Универзитет на Приморскем, Педагошки факултет у Копру, Словенија 

Драгана Бјекић,  

Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку, Србија 

Драгана Богавац,  

Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија 

Драгана Станојевић,  

Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, Србија 

Драгана Францишковић,  

Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном 

језику у Суботици, Србија 

Драгица Милинковић,  

Универзитет у Источном Сарајеву, Педагошки факултет Бијељина, Босна и 

Херцеговина 

Драженко Јоргић,  

Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, Босна и Херцеговина 

Душан Живковић,  

Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Србија 

Душан Ристановић,  

Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука, Јагодина, Србија 

Елвира Ковач,  

Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном 

језику, Суботица, Србија 
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Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија 

Жана Бојовић,  

Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Србија 

Желимир Драгић,  

Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, Босна и Херцеговина 

Живорад Марковић,  

Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија 

Ивана Ристић,  

Универзитет у Приштини – Косовска Митровица, Учитељски факултет у 

Призрену – Лепосавићу, Србија 

Ивана Ћирковић Миладиновић,  

Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија 

Илијана Чутура,  

Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија 

Ирена Голубовић-Илић,  

Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија 

Јасмина Ковачевић, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну 

едукацију и рехабилитацију, Србија 

Јасмина Милинковић,  

Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија 

Јелена Врањешевић,  

Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Србија 

Јелена Круљ,  

Универзитет у Приштини – Косовска Митровица, Учитељски факултет у 

Призрену – Лепосавићу, Србија 

Јелена Петровић,  

Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Србија 

Јелена Старчевић,  

Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија 

Кристинка Селаковић,  

Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Србија 

Лидија Златић,  

Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Србија 

Љиљана Јерковић,  

Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, Босна и Херцеговина 

Љиљана Митић,  

Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, Србија 

Маја Димитријевић,  

Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија 

Маријана Зељић,  

Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија 

Марија Панић,  

Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Србија 

Марина Семиз,  

Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Србија 
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Марина Ђукић Мирзајанц,  

Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Србија 

Марина Петровић-Јилих,  

Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Србија 

Миа Марић,  

Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, Србија. 

Милка Николић,  

Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Србија 

Миленко Кундачина,  

Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Србија 

Милош Ђорђевић,  

Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија 

Миомира Ђурђановић,  

Универзитет у Нишу, Факултет уметности, Србија 

Мирослав Дрљача,  

Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, Босна и Херцеговина 

Наташа Вукићевић,  

Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија 

Наташа Гојковић,  

Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, Србија 

Небојша Митровић,  

Универзитет у Источном Сарајеву, Педагошки факултет Бијељина, Босна и 

Херцеговина 

Невена Буђевац,  

Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија 

Нела Малиновић-Јовановић,  

Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, Србија 

Ненад Вуловић,  

Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија 

Ненад Стевановић,  

Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија 

Ненад Стефановић,  

Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку, Србија 

Олга Ристић,  

Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку, Србија 

Петар Рајчевић,  

Универзитет у Приштини – Косовска Митровица, Учитељски факултет у 

Призрену – Лепосавићу, Србија 

Предраг Живковић,  

Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија 

Радован Антонијевић,  

Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Србија 

Радмила Николић,  

Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Србија 
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Радомир Арсић,  

Универзитет у Приштини – Косовска Митровица, Учитељски факултет у 

Призрену – Лепосавићу, Србија 

Сабина Видулин,  

Свеучилиште Јурија Добриле, Музичка академија у Пули, Хрватска 

Сања Благданић,  

Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија 

Саша Кнежевић,  

Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, Република 

Српска 

Светлана Боројевић,  

Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, Босна и Херцеговина 

Светлана Терзић,  

Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Србија 

Светлана Шпановић,  

Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, Србија 

Синиша Ранђић,  

Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку, Србија 

Синиша Стојановић,  

Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, Србија 

Славко Петаковић,  

Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија 

Слободан Павловић,  

Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Србија 

Снежана Марковић, 

Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија 

Снежана Мирасчиева,  

Универзитет „Гоце Делчев”, Факултет за образовне науке у Штипу, Северна 

Македонија 

Сњежана Кевић-Зрнић,  

Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, Босна и Херцеговина 

Софија Маричић,  

Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија 

Стана Смиљковић,  

Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, Србија 

Сунчица Мацура,  

Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија 

Татјана Михајловић,  

Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, Босна и Херцеговина 

Урош Шуваковић,  

Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија 

 



 
 

 

 

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

 

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.  

Часопис излази једном годишње. Рок за предају радова је април текуће 

године. 

Радови који нису написани у складу са Упутством за ауторе неће 

бити разматрани. 

Језик. –  Радови се објављују на српском и енглеском језику. Сваки рад 

треба да садржи резиме на српском и енглеском 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.  

                                                        

 Ово Упутство за ауторе примењиваће се од наредног броја (25, за 2023. годину). 
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Оцењивање рада. – Рад процењују два компетентна рецензента. 

Рецензенти неће знати ауторов идентитет, нити ће аутор препознати идентитет 

рецензента. Већ 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 

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 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 http://www.zbornikradova. 

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.  

Рад мора садржати најмање један цитиран рад из Зборника Педагошког 
факултета у Ужицу. 

Апстракт. – Апстракт треба да је дужине до 1.400 карактера (с празним 

местима), у фонту Times New Roman, величина фонта 10. Објављује се на два 

језика (српски и енглески), а прилаже на два начина: (1) на почетку рада на јези-

ку на коме је писан текст и (2) у посебном фајлу, преведен на енглески језик. 

Уколико је рад на енглеском 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, резул-
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тате истраживања, закључке и педагошке импликације. У случају теоријских 

радова и приказа апстракт треба да садржи основне истраживачке хипотезе, мето-

долошки оквир рада и резултате истраживања. Кључне речи (до пет) дати на јези-

ку приложеног рада, а пожељно је и на енглеском језику, у фонту Times New Ro-

man, величина фонта 10.  

Проширени резиме. Обим проширеног резимеа може бити 3000 до 4500 

знакова са проредом, а садржи теоријски оквир проблема, циљ и значај 

истраживања, методолошки приступ, најзначајније резултате, закључке и 

импликације. Проширени резиме се доставља на енглеском језику, а објављује 

се у електронском издању Часописа у сврху веће цитираности радова у 

иностраним часописима. 

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). 

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 вари-

јанти. Број и наслови табела, легенде или објашњења која прате графичке при-

логе 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 позициони-

ране у самом тексту и сачињене у Word-у или у неком формату који је компати-

билан са Word-ом. Табеле из статистичких пакета треба „пребацити” у Word. 

Табеле је потребно графички уредити тако да колоне не буду одвојене вертикал-

ним линијама, нити редови хоризонталним линијама, осим заглавља табеле које 

треба одвојити хоризонталном линијом од података. На пример:  
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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 

 

 

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). 
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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. 

 (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 конферен-

ције, град (стр. xxx–xxx). Град: Назив институције која организује скуп.  
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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, nas-
tava, rad štampan u celini, 21–23. mart 2013, Mostar (76–82). Mostar: Fakul-

tet prirodoslovno-matematičkih 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). Mесто: Институција: 

Ђуровић, Љ. (2015). Дидактичко-методичке детерминанте уџбеника 

природе и друштва. (Необјављена докторска дисертација). Ужице: Учи-

тељски факултет. 

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.  

http://www.utbildningsstyrelsen.fi/
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Journal of Articles of the Faculty of Education in Užice is a scientific journal 

that publishes theoretical, review and original research papers from the field of 

education, with the aim of improving, developing and innovating this area of 

knowledge. The aim of the journal is to enable readers (researchers, education   

practitioners, as well as students) to access such research papers. Journal of Articles 

publishes the following types of scientific papers: original scientific paper 

containing previously unpublished results of the author’s own research and 

following a general structure (Introduction, Methods, Results and Discussion); 

review scientific paper containing original and critical views of a specific research 

problem from the field to which the author has already made a considerable 

contribution (based on the number of self-citations); short scientific paper 

summarizing the results of an original research paper or paper that has not been 

finished yet; professional paper in which already known results are presented, as 

well as the results of some original research papers for the purpose of their 

dissemination or practical implementation. Book reviews as well as translations of 

papers that are significant for the field of education are published in the Journal, 

though to a lesser extent. 

The Journal comes out annually. The deadline for the submission of papers is 

April 30
th

 of the current year.  

Papers which are not prepared according to the Instruction for Authors 

will not be considered. 

Language. – Papers are published in Serbian or English. Each paper should 

have a summary in Serbian or English. 

Length. – Papers should be maximum 30,000 characters in length (with 

spaces), excepting review papers which may be maximum 50,000 in length (with 

spaces). The editorial board reserves the right to publish longer papers in those cases 

where a clear and concise presentation of the scientific content requires a greater 

length or more space. 

                                                        

 The Instruction for Authors will be applied starting from Issue 25 (2023). 
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Peer review process. – Each paper is reviewed by two reviewers who are 

specialists in the field. All papers are submitted to a double-blind peer review process. 

The information about the author of the paper, including acknowledgements and 

affiliation, should be provided exclusively on the first page of the paper, and all those 

elements that may reveal the identity of the author (e.g. self-citations such as “In our 

previous work…”) should be removed from the text of the paper. Reviewers use a 

review form, evaluate different aspects of the paper, make suggestions for its 

improvement, and suggest the category of the paper. Authors must inform, in written 

form, the Editorial board about all the changes they have made in the text of the 

reviewed paper, in accordance with the reviewers’ remarks and recommendations. The 

editorial decision as to whether to publish the paper or not is then sent to the author. 

Paper submission. – All papers should be submitted exclusively by e-mail to 

the following e-mail address: zbornik@pfu.kg.ac.rs. 

Papers are submitted as Word files. Formatting is as follows: Times New 

Roman, 12, Line spacing 1,5, Margins Office 2003 Default (see Page Layout). 

Tables, charts, images and photos are submitted as JPG or PNG files. All pages must 

be numbered (bottom left corner). If the paper is written in the Serbian language, use 

Serbian, Cyrillic. Papers may also be written in English. If authors want their paper 

to be published in a foreign language, they must translate the paper in the language 

of their choice. The editorial board reserves the right to proofread submitted papers, 

as well as to make changes related to the technical preparation of texts. Papers 

should be submitted together with a signed and scanned Authorship Statement (the 

form can be downloaded from the following website http://www.zbornik 

radova.pfu.kg.ac.rs/). 

Elements of the paper. – The author’s first name, middle initial, last name, 

affiliation, and the title of the paper are provided on the first page of the paper. 

Contact address (e-mail address) and the year of birth should be provided in a 

separate footnote, attached to the author’s last name by an asterisk. If the paper is 

written as part of a project, the title and number of the project should be provided in 

a separate footnote, attached to the title of the paper by an asterisk. If the paper was 

presented at a conference (under the same or a similar title), the information about 

this should also be provided in a footnote linked to the title of the paper. 

Submitted papers must cite at least one paper published in the Journal of 

Articles of the Faculty of Education in Užice. 

Abstract. – Abstract should be maximum 1,400 characters in length (with 

spaces). Formatting is as follows: Times New Roman, 10. It may be written in one 

of the following two languages – Serbian or English, and is submitted as follows: (1) 

at the beginning of the paper in the language of the paper and (2) as a separate file, 

translated into English. If the paper is written in English, the abstract should be 

submitted in Serbian. The title of the paper as well as the authorʼs first name and last 

name should also be provided. The abstract should contain the following six 
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elements: the significance and context of the research problem, aims, research 

sample, methods, research results, conclusions and pedagogical implications. 

Abstracts of theoretical papers and reviews should include basic research 

hypotheses, methodological framework and research results. Key words (up to five) 

should be given in the language of the paper, and, preferably, in English, using  

Times New Roman typeset, character size 10. 

Summary. Summary may be 3,000 to 4,500 characters in length (with 

spaces). It contains the theoretical framework of a research problem, aims, the 

significance of the research, methodlogical approach, the most valuable results, 

conclusions and implications. Summary is written in English and is published in the 

electronic version of the Journal for the purpose of increasing paper citation counts 

in international journals.  

Paper structure. – Papers must have an introductory, central (main) and final 

part, in which concluding remarks are provided, and the list of references (following 

the IMRAD structure, in case of research papers). 

Titles and subtitles. – The main title of the paper is written in block letters 

(bolded). Titles of sections may be given as the most general title in block letters 

(normal and centered). Subtitles are written in italics/bold and in a “sentence” 

format (initial capital letter). Subtitles may be given above the paragraph (centered) 

or indented within the paragraph (in italics, in a “sentence” format). If there are three 

levels of title in the paper, the first title is written in block letters (normal), the first 

subtitle is bolded, and the second subtitle is italicized. 

Quotations should be given in double quotation marks (in a paper written in 

Serbian as „...”, in papers written in other languages, quotation marks should be 

given as required by the punctuation rules of the language of the paper), and 

quotations within quotations should be given in single quotation marks (ʼ...’). 

Quotations longer than three lines  should be given as a separate paragraph 

(character size 10). Text is emphasized by using italics (not bold). 

Graphical representations. – Graphical representations should be black and 

white. Numbers and titles of tables, legends or explanations accompanying graphical 

representations should be given above the representation, whereas numbers and 

titles of charts and pictures should be given below the representation. The resolution 

of digital images must be at least 300 dpi. The results of a statistical analysis should 
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Tables. – For the data in tables please use 1,5 line spacing. Titles of tables 
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Table 1. Sex of pupils and anxiety in teaching physical education 

 

PESAS Sex N M SD 

Anxiety 
Male 346 1.75 .73 

Female 368 2.31 1.03 

Somatic anxiety 
Male 346 1.41 .57 

Female 368 1.67 .71 

Cognitive processes 
Male 346 1.53 .53 

Female 368 1.76 .63 

 

 

Table 2. Representation of comments on active and passive leisure time  

 

                                                  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 .2 18.7 / 

Motivation  

value 

f 321 52 28 3 

% 57.4 9.3 43.8 4.7 
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