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ОБРАЗОВНЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ
„ШЕСТ ШЕШИРА ЗА РАЗМИШЉАЊЕ”
Апстракт: Савремено образовање све чешће се доводи у везу са
тржишним принципима. Заговорници овог приступа истичу неопходност
развоја предузетничког начина размишљања, док критичари истичу да се на
тај начин занемарује хуманистичка димензија образовања. Као циљ рада
поставља се представљање модела учења „шест шешира за размишљање”
као начина за подстицање развоја креативног мишљења. Иако је његова
примарна употреба у оквиру сектора неформалног образовања (креативни
тренинзи и интеракцивне радионице), овај модел учења своју примену има
и у оквиру академске заједнице. У оквиру формалног образовања аутори
заговарају могућности широке примене овог модела, технике или игре улога, како га називају различити аутори што указује у исто време и на плурализам приступа. Такође, анализом проучене литературе утврђена је примена
модела на различитим нивоима образовања. У закључку рада истиче се да,
иако није конвенционалан и општеприхваћен, модел „шест шешира за размишљање” може да буде добар начин за подстицање креативног и предузетничког мишљења. Примена овог модела препоручује се наставницима
који традиционални приступ настави сматрају ригидним и крутим те су
спремни за промене које подразумевају активнију улогу ученика/студената.
Кључне речи: креативност, предузетништво, „шест шешира за
размишљање”.



maja.bosanac@ff.uns.ac.rs
grandic@neobee.net

Рад је настао у оквиру пројекта Педагошки плурализам као основа стратегије образовања (бр. 179036), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије.
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УВОД
Савремено образовање налази се пред бројним изазовима. С једне стране, образовни традиционалисти залажу се за придавање значаја искључиво
садржајима који су усмерени на велике наративе из прошлости, док се, с друге
стране, образовни прогресивисти залажу за већу практичну примену знања
која је великим делом усмерено на садашњост и будућност. Другим речима, с
једне стране имамо захтев за сталношћу и усмереност на класично образовање
које је оријентисано на прошлост, док је, с друге стране, захтев за прилагођавањем образовања новонасталим друштвеним променама у циљу боље припреме за неизвесну будућност. У оквиру захтева за прилагођавање образовања
друштву све чешће се истиче значај развоја предузетничког начина размишљања, што у оквиру образовног процеса подразумева и развој креативности
која често доводи до иновација, једног од кључних захтева који се ставља пред
савремено образовање (првенствено у оквиру високошколског образовања).У
том оквиру традиционални приступ образовању критикује се као неадекватан
за постојеће друштво знања. Као циљ рада поставља се представљање модела
„шест шешира за размишљање” аутора Едварда Де Бона (Edvard De Bono),
познатог психолога и лекара. Модел је примењив у оквиру академске заједнице, бројних семинара који су део и формалног и неформалног образовања, а
такође се заговара и као начин за подстицање развоја предузетничког мишљења у пракси. Значајно је да се истакне како овај модел учења и даље има ширу
примену у оквиру неформалног образовања него у оквиру формалног процеса
образовања. У складу са концепцијом доживотног учења у оквиру које се, уз
формално образовање, све више придаје значај и неформалном и информалном образовању, управо модел учења „шест шешира за размишљање” може да
послужи као пример повезивања различитих видова образовања.

МОДЕЛ „ШЕСТ ШЕШИРА ЗА РАЗМИШЉАЊЕ”
У циљу повезивања вештина критичког мишљења и вештина решавања
проблема као есенцијалних вештина за успех у 21. веку, Кривуња (Krivunja,
2015) представља Де Бонов модел „шест шешира за размишљање” истичући и
педагошке импликације и дефинишући овај модел као ефективну педагогију.
Аутор овог модела учења, Едвард де Боно (Edvard de Bono, 1985 према: Carl,
1996), описује и симболику стављања одређеног шешира за одређен начин размишљања. У том контексту истиче да је шешир опипљив предмет који човек
буквално може да носи, а стављање шешира је промишљен процес који преусмерава пажњу мислиоца на искључиво један начин мишљења, поједностављујући на тај начин сложени процес размишљања. Уметност шешира је
њихова највећа вредност јер они пружају формалан и погодан начин тражења
одређене врсте размишљања од себе или других. Кривуња (Krivunja, 2015)
12
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истиче да су разнолике боје једноставан и погодан начин да се укаже студентима како је потребно бити спреман на алтернативне приступе решавању проблема, али и да је прилично уобичајено да се истовремено користи више
шешира. Шешири су представљени тако да описују основне карактеристике
одређене боје шешира, абецедно (на енглеском језику), искључиво из практичних разлога, али не постоји одређен распоред по којем је потребно носити
шешире (Krivunja, 2015).
Размишљање из улоге црног шешира:
 опрезно критичко размишљање;
 испитивање, проверавање изводљивости алтернативних приступа
решавању проблема;





конфронтација са проценом ситуације;
покушај идентификовања шта није у реду и како да се то поправи;
испитивање слабости у сугерисаним приступима;
процењивање лоших тачака.

Размишљање из улоге плавог шешира:





организационо критичко мишљење;
метакогниција;
пропитивање организационог размишљања за решавање проблема;
процена прошлих перформанси;

 анализа сутуације: Где смо се налазили? Где смо сада? Где желимо да
будемо? Како ћемо стићи тамо?
Размишљање из улоге зеленог шешира:
 креативно критичко мишљење и решавање проблема;
 смишљање идеја како да се унапреди разумевање;
 критичка анализа алтернативних решења како да се реши тренутни
проблем;
 предвиђање нових начина за решавање проблема;
 давање предлога који нису разматрани до тог момента;
 Шта мислите о пробавању тог новог приступа решавању проблема?
Размишљање из улоге црвеног шешира:
 критичко мишљење, експресија личних емоција;
 интуитивност у току приступа решавању проблема;
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 позивање на личне осећаје и слутње;
 изражавање осећања без потребе за њиховим оправдањем;
 у реду је осећати се другачије.
Размишљање из улоге белог шешира:
 позивање на информације које олакшавају решење проблема;
 сакупљање података како би се разумело питање или проблем који је
потребно решити;
 постављање питања о доступним доказима;
 постављање питања о додатним подацима који су потребни да би се
сазнала истина: Које информације већ имамо? Шта нам то говори о
проблему? Које су нам још информације потребне да би решили
проблем?
Размишљање из улоге жутог шешира:
 оптимистички приступ решавању проблема;
 представљање добрих страна које иду у прилог проблему којем се
приступа;
 јаке стране које могу да буду од помоћи за решавање проблема;
 навођење разлога због којих нешто треба да се учини;
 овај алтернативни приступ омогућава решавање проблема због
следећих карактеристика;
 ова опција ће успети због тога.
Кривуња (Krivunja, 2015) истиче како ниједна боја није важнија од друге, међутим одређени проблеми могу да захтевају одређен редослед. У том
оквиру исти аутор истиче да када је реч о проблему у којем је потребно основно објашњење, размишљање из угла белог шешира треба да претходи осталима. Мотивациони предавач може да започне са мишљењем из угла жутог
шешира, SWOT анализа, која указује на снаге (плави шешир), слабости (црни
шешир), могућности (жути шешир), и претње (црни шешир) такође може да
послужи као добра полазна основа за организацију активности (Krivunja,
2015). Значајно је да се напомене како модел није једнако примењив у свакој
ситуацији за сваку тему и да је значајна улога наставника од којег се захтева
способност да фацилитира процес, али исто тако је значајна и активна улога
ученика/студента којима је потребно објаснити суштину модела како би били
спремни на излазак из традиционалне, неретко пасивне улоге на коју су навикнути. У оквиру тзв. АБЦД технике моделу „шест шешира за размишљање”
приступљено је аналитички (Aithal, Kumar, Shailashree, 2016), при чему су: А –
предности (advantage), Б – бенефити (benefits), Ц – ограничења (constraints), Д
14
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– недостаци (disadvantage). Наведене предности модела „шест шешира за размишљање” су следеће: добра дефинисаност, подстицање паралелног мишљења; процес секвенцијалног размишљања; подстицање позитивности, побољшавање критичког мишљења; додавање структуре процесу размишљања; омогућавање вишеструке перспективе. Истакнути бенефити су следећи: креативно
размишљање, мноштво решења; процес систематског и јасног процеса
мишљења; решавање сложених проблема/питања; фокусиран модел решавања
проблема; подстицање перформансе/производње; укљученост тима. У оквиру
ограничења посебно су истакнута: групна ограничења; сукоби унутар групе;
проблеми са егом унутар чланова групе; везаност за омиљене појмове; постизање концензуса; управљање временским оквиром за одлуке; пребацивање на
различите брзине мишљења. У оквиру недостатака истиче се да је временски
захтеван; „превише кувара може покварити супу”; тешко је идентификовати
најбоља решења; оклевање да се примени донета одлука; склоност одбацивању
критике за неисправне одлуке. Овај аналитички приступ може да послужи као
добра полазна основа за наставнике како би добили јаснију слику шта им модел
пружа, са којим тешкоћама могу да се суоче, али и да увиде да ли је модел примењив у одређеној ситуацији или би неки други модел учења био адекватнији.
Према Карловом схватању (Carl, 1996) вредност Де Боновог модела
одређена је на троструким основама. Прво, Де Боно идентификује збрку као
највећи дефицит размишљања. Емоције, логика, информације, нада и креативност мешају се како би савладали мислиоца. Модел „шест шешира за размишљање” размрсио је ову збрку разликујући разноврсне начине размишљања,
омогућавајући мислиоцу да сваки модел користи појединачно. Мислилац може
да усмери своју пажњу на различите начине размишљања пребацивањем
шешира. Друго, ношењем или визуелизацијом шешира особа може да игра
улогу у том моделу, смањујући на тај начин штетну укљученост ега. Треће,
употреба свих шест шешира не ограничава мислиоца на стил размишљања
аргументовања, већ олакшава свеобухватни стил мапирања.

ПРИМЕНА МОДЕЛА У РАЗЛИЧИТИМ ОБРАЗОВНИМ
КОНТЕКСТИМА
Анализа коришћене литературе указује да постоје разноврсни контексти
за примену модела учења „шест шешира за размишљање”, као и да постоје
широке могућности примене овог модела учења на различитим нивоима образовања, почев од основношколског па све до високошколског образовања.
Такође, у оквиру високог образовања, осим примене у оквиру различитих
дисциплина, представљена је и могућност употребе модела „шест шешира за
размишљање” као додатне активности у оквиру процеса рецензије радова у
оквиру научне конференције.
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(1) Примена у оквиру основношколског образовања
Основна школа у Мелбурну је усвојила „шест шешира за размишљање”
као додатак метакогнитивном курикулуму (Paterson, 2006). Свака боја повезана је са врстом мишљења које сматра релевантним за курикулум у оквиру
математике. Редослед није значајан, али се препоручује да се започне са жутим
шеширом како би се „поставила основа за иновације”, а презентовање црвеног
се препоручује након зеленог како би се приоритетизовала кључна подручја, а
одбацила остала. Бели шешир, који је усмерен на информације, процедуралан
је и заснован на знању; плави шешир је мишљење о мишљењу и односи се на
метакогницију, разумевање и рефлексивност; жути шешир указује на добре
стране, укључује позитивне аспекте; црвени, тзв. емотивни шешир, укључује
емоције и став према теми/контексту; зелени шешир уноси креативност и
доприноси мишљењу које је флексибилно, указује на опције и тзв. олују идеја
(brainstorming); црни шешир указује на изазове и значајан је за развој мишљења о слабостима и потешкоћама. Иста ауторка (Paterson, 2006) истиче да се на
традиционалним часовима математике користе само два од шест шешира
(Слика 1). Такође, овакав приступ указује на доминантну усмереност на когнитивну димензију – усвајање знања, док су занемарене афективна – ставови
вредности и интересовања – као и психомоторна димензија – вештине.

Бели
шешир
информација

ивeни
Црвени
шешинални
шешир
одговор Бели
емоциоШешир
нални
одговор
информација

Бели
шешир
информација

Слика 1. Традиционална настава математике
(Paterson, 2006)
Међутим, Патерсон, 2006 полази од става да и настава у оквиру математике може да буде усмерена на развој метакогнитивних вештина и у том циљу
имплементира модел учења „шест шешира за размишљање” (Слика 2). Као
значајну педагошку импликацију ауторка предлаже презентовање зеленог
након црног шешира будући да на тај начин могу да се надвладају слабости
стварањем нових и различитих стратегија.
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Плави
шешир
мишљење
о мишљењу

Жути
шешир

Црни
шешир
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шешир

позитиван

изазови

креативност

Црвени
шешир
емоционални
одговор
Плави
шешир
мишљење
о мишљењу

Слика 2. Развој метакогнитивних вештина
(Paterson, 2006)
(2) Примена у оквиру високошколског образовања
(а) Примена модела „шест шешира за размишљање” унутар академске
заједнице најзаступљенија је у оквиру иницијатива за развој предузетништва.
Развој предузетништва и предузетничких подухвата представља све значајнији
аспект у савременом друштву. У том оквиру неретко се истиче и значај подстицања развоја пословне креативности, која је предмет интердисциплинарних
истраживања, а нарочита пажња јој се придаје у оквиру менаџмента који добија све истакнутију улогу у оквиру процеса образовања. Један од новијих приступа који у последње време постаје све популарнији и добија ширу примену јесте
и техника „шест шешира за размишљање”, како јој приступају аутори (Перић и
Дејановић, 2016). У пословном свету, ова техника промовисана је 1993. године и
убрзо се показала као веома успешна. Користе је многе престижне фирме као
што су: IBM, Fedex, NTT, Rockwell International (Перић и Дејановић, 2016: 36).
Управо првобитна примена овог модела (или технике, како јој приступају поједини аутори) у оквиру неформалног образовања, као и за потребе пословног
света, може да резултира постављањем питања да ли је и у којој мери овај модел
учења адекватан за систем формалног образовања и на којим нивоима?
(б) На тему „Подстицање стваралаштва у одгоју и образовању” објављена је књига радова у оквиру међународне конференције „Креативни приступ
оспособљавању учитеља”, чији су аутори универзитетски професори, студенти
будући учитељи, али и педагози, учитељице и учитељи разредне наставе,
наставници и наставнице, професори и професорке, сарадници на издавању
школских уџбеника, као и полазници докторских студија. Радови су подељени
у три велике групе које се односе на: подстицање креативности будућих учитељица и учитеља; креативност учитеља и подстицањекреативности ученика.
Уз стандардни процес рецензије, у циљу изласка из стереотипног приступа, од
рецензената је захтеван и додатни задатак који подразумева и процену сваког
рада у односу на аспект креативности на који је рад усмерен, а коришћен је
управо приступ Едварда де Бона у оквиру латералног или паралелног мишљења, које је представљено путем шест разноврсних шешира. На основу анали17
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зираних радова на конференцији, евидентно је да у бројним радовима није
анализиран допринос Едварда де Бона и његовог модела „шест шешира за размишљање”, што може да резултира двоструким закључком: а) наставници
нису довољно упознати са овим моделом учења, или б) наставници сматрају да
је овај модел учења неадекватан за примену у оквиру академске заједнице.
Едвард Де Боно, критичар традиционалног приступа образовању, сматра
да формалне образовне институције гуше креативност, што доводи до претпоставке да примена овог модела учења у оквиру формалног образовања може да
се очекује од наставника који су сагласни са овим ставом. Појединци који се у
радовима на споменутој конференцији позивају на Едварда де Бона значајну
улогу придају наставницима у циљу напуштања конзервативизма, ригидности
размишљања, а све то како би се постигла пријемчивост за иновације. Такође,
истиче се значајна улога наставника да буде спреман на флексибилност прихватања новонасталих околности (Zacłona, 2009). С тим у вези истиче се значај
метода које активирају и побољшавају вишеструку комуникацију у групи,
пружају детаљну анализу дидактичких и образовних проблема и систематизују
знање. У оквиру истицања значаја развоја практичних идеја за наставнике
раног периода, Заклона (Zacłona, 2009) наводи управо Де Бонов модел који
организује ток резоновања, пружајући учесницима вишеструку перцепцију
проблема. На значај латералног мишљења указује се још у једном раду (Ibraković, 2009), чиме се актуелизује Де Бонов рад, али се не бави моделом „шест
шешира за размишљање”. У целини посматрано, модел „шест шешира за размишљање” послужио је организаторима међународне конференције као начин
свеобухватнијег приступа радовима, нудећи креативан начин категорисања
радова, што указује на спремност појединаца да инкорпорирају и промовишу и
овај модел у оквиру академске заједнице повезујући га са научним приступом.
(в) Примена у медицинској струци. Истраживање у Турској на Одсеку за
негу за здравствене науке (Karadag, Saritas, Erginer, 2009) реализовано је у
оквиру предавања три теоријске теме, при чему је садржај презентован путем
„шест шешира за размишљање”, након чега је од студената тражено мишљење
о овом начину учења. Конкретни резултати показују следеће 87,8% студената
је изјавило да се на овај начин омогућава размена различитих идеја и мисли;
85,4% мисли да је модел допринео да пацијенту приступе холистички; 85,4%
верује да им је им је олакшало емпатију са пацијентом; 82,9% да им је то
помогло да сагледају позитивне и негативне аспекте теме; 90,2% да су научили
да размишљају из различитих аспеката; и 75,6% да им је то помогло у
стварању креативних идеја. Када је реч о негативним аспектима, највећи број
испитаника (24,4%) наводи да „шест шешира за размишљање” одузима
превише времена. У закључку се истиче (Kardag et al., 2009) да је примена
„шест шешира за размишљање” позитивна не само стога што има позитивне
ефекте када је реч о подстицању креативног и конструктивног мишљења, већ и
зато што има позитиван утицај и на развој вештина емпатије које су значајне у
раду са оболелим пацијентима.
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Следеће истраживање (Kenny, 2003), указује на допринос примене модела „шест шешира за размишљање” у циљу развоја критичког мишљења као и
процеса рефлексије код студената у раду са палијативним болесницима. У
овом истраживању истакнут је значај улоге наставника који мора да има изразите вештине фацилитатора,што доприноси сигурном окружењу у којем студенти могу да деле своје мисли и да стварају изазове за остале. Такође, истиче
се да студенти који су конкретни мислиоци могу да имају проблем приликом
реализације овог модела учења. Исто тако, студентима који на индивидуалном
нивоу имају проблема са рефлексијом, групни рад на овом пољу може да буде
од користи и да стимулише њихово размишљање (Kenny, 2003). Такође, у току
истраживања један од студената је предложио и увођење љубичастог шешира,
који представља духовност (спиритуалност), веома значајну за болеснике на
палијативној нези. Иако цени демонстрацију вештина кртичког мишљења овог
студента, аутор износи своје неслагање са његовим предлогом стога што
духовност може да буде део било којег шешира, будући да се не додаје, већ
треба да буде есенцијални део бриге (Kenny, 2003). Иако је резултат овог
истраживања уско усмерен на палијативну негу, занимљив је податак о идеји
додавања нових аспеката мишљења. У закључку се истиче да је примена
модела „шест шешира за размишљање” посебно корисна јер подстиче студенте
да одговоре на питања ко, шта, зашто, када, где и како и да омогући
студентима да размотре ситуацију из угла различитих перспектива.
(г) Примена у раду са будућим наставницима. Специфичност истраживања реализованог у раду са будућим наставницима (Gregory & Мasters, 2012)
огледа се у чињеници да је значајна подтема у истраживању била пружање
додатних могућности за реализацију наставе путем онлајн искустава у виртуелном свету названом други живот (Second life), у којем је за потребе истраживања створена виртуелна учионица и игралиште, који приближно одговарају
стварним школама. Овакви иновативни приступи карактеристични су за универзитете који омогућавају учење на даљину, какав је на пример, University of
New England (УНЕ). Аутори истраживања полазе од става да играње улога у
виртуелном свету има велики потенцијал за високо образовање будући да
пружа синхроно учешће студената који су смештени широм света, као и предност да студенти имају прилику да усвоје улоге и спроведу задатке који нису
могући у реалном свету. Активност играња улога за потребе истраживања реализована је и у реалним условима, као и у виртуелном свету, а као оквир за
играње улога послужио је Де Бонов модел „шест шешира за размишљање”.
Истраживање је показало да су студенти у реалном окружењу више усмерени
на поменути модел учења, док су студенти ангажовани у виртуелном свету
већу пажњу посветили технолошком аспекту. Ово истраживање потврђује да
заговорници иновативног и савременог приступа образовању већи значај придају оваквим моделима учења и да су спремни за његову имплементацију.
(д) Примена у оквиру организационог решавања проблема. Разматра се
могућност инкорпорирања модела „шест шешира за размишљање” у оквире
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организационог решавања проблема. У раду (Aithal & Kumar, 2016) истакнуто
је да менаџери, усвајајући „шест шешира за размишљање”, добијају
нов/латералан начин решавања проблема на који се иначе никад не би одлучили. Такође, предлаже се комбинација „шест шешира за размишљање” са другим техникама за решавање проблема као што су: метод фокус групе, SWOT
анализе, PEST анализе или АБЦД технике. Претпоставке које регулишу приступ у решавању организационих проблема укључују следеће: организације су
сложене људске иницијативе које укључују функционалну повезаност и међузависност; организацијски проблеми су сложене ситуације које укључују време у доношењу одлука; изазов је донети најефикасније решење у најкраћем
могућем временском периоду; тимски приступ понекад није изводљив да омогући захтеве за различитим ставовима због специфичних околности; појединачни менаџери морају да размишљају из различитих перспектива да би стекли разумевање свих димензија било којег проблема; објективно и обимно
прикупљање података, обоје и квалитативно и квантитативно, предуслов је
ефикасног доношења одлука (бели шешир); потребно је узети у обзир људски
фактор (црвени шешир); не треба занемарити позитивне вредности јер су од
виталног значаја за сваку добру одлуку (жути шешир); негативне последице
сваке одлуке морају да се анализирају у потпуности са пажњом и опрезом
(црни шешир); креативност је неизбежна за добре одлуке. Ово може да укључи
преузимање ризика, али даје предност бочном размишљању (зелени шешир);
примена менаџерског размишљања спаја виталне елементе планирања, организовања и контроле добрих решења (плави шешир) (Aithal & Kumar, 2016).
Успех организационих одлука гарантује праћење и усклађивање у деловању
чланова тима. Организационо решавање проблема је одважно и изазовно за
врхунски менаџмент. Другим речима, модел „шест шешира за размишљање” је
погодан и за примену у оквиру тимског рада који захтева суочавање са сложеним и комплексним питањима и проблемима.

КРИТИЧКИ ПРИСТУП И СМЕРНИЦЕ
Сви представљени радови показују највећим делом позитивне резултате
у оквиру примене модела учења „шест шешира за размишљање”. Међутим,
значајно је да се истакне како је овај модел и даље алтернативан и нема широку примену у оквиру академске заједнице. Његова примена је у оквиру семинара и пројеката који су усмерени на праксу. Ипак, постоји и одређен број
представника из академске заједнице који заговарају овај модел учења. Један
од аутора (Кenny, 2003) назива га игром мишљења. Анализом проучених радова долази се до закључка да овај модел примењују више наставници који су
спремни за промене у раду, наставници који не придају велики значај традиционалном наставном процесу, као и они који подједнако вреднују когнитивну, афективну и психомоторну димензију. Међутим, једна од мана овог модела
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учења заснована на истраживању из Турске у коме 24,4% студената сматра да
модел одузима превише времена, коју наставници морају да имају у виду,
јесте отежаност његове примене када је реч о већем броју студената, што га
чини адекватнијим за мање групе студената.
Наставници који сматрају да је њихова улога примарно образовна и да
се највећим доменом заснива на пружању информација и развоју когнитивног
домена, могу да приступе овом моделу као неакадемском, комерцијалном и
неадекватном за примену у оквиру формалног образовања. Уколико се наставници одлуче за примену овог модела, потребно је да имају у виду следеће
смернице:
– примена модела препоручује се наставницима који традиционални
наставни процес сматрају ригидним и крутим;
– значајно је стварање окружења у којем се учесници осећају слободно
да теми приступе из угла различитих димензија које укључују и личне осећаје:
– стављање појединаца у различите улоге може да послужи наставницима и као начин учења значајних понашања за просоцијалне циљеве. На овај
начин повећава се способност појединаца за преузимање улоге другог и препознавање емоција другог. Истраживање (Ђорђевић, 2019) показује да наставници не користе довољно играње улога у циљу подстицања просоцијалног
понашања; примена модела „шест шешира за размишљање” показала се као
погодан начин за реализацију у оквиру бројних предмета на различитим нивоима образовања;
– модел најбоље резултате показује у оквиру примене са мањим групама,
максимум шест студената у свакој групи, што, према схватању овог аутора
(Кenny, 2003), указује да је продуктиван за групу од максимално 36 студената;
– модел помаже да појединци у сигурним условима размотре њихове
осећаје о ситуацији/теми/питању, чиме може да помогне смањењу стреса и
синдрома прегорелости „burn out” (Кenny, 2003).

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Едвард де Боно, британски психолог и доктор медицине, познат је као
стваралац латералног мишљења, које спаја аналитичко и критичко размишљање, а из угла педагогије значајно је истицање његове улоге и као критичара класичног образовања будући да сматра да оно не развија довољно
вештину размишљања. Шест шешира за размишљање књига је истог аутора
која је доживела велики успех. Иако је књига примарно усмерена на примењену психологију, овај модел резултирао је значајно широм применом. У
оквиру академске заједнице „шест шешира за размишљање” актуелизује се као
једна од нових техника у циљу развијања креативног мисаоног процеса, чији
су резултат нове идеје (Перић и Дејановић, 2016: 6).
21

Босанац, М., Грандић, Р.: Образовне импликације „шест шешира за...
ЗБОРНИК РАДОВА  ГОД. 23  БР. 22  ДЕЦЕМБАР 2020  11–24

У оквиру нашег истраживачког приступа од значаја је да научници у
својим истраживачким и прегледним радовима „шест шешира за размишљање” перципирају на различите начине, од којих су неки: техника паралелног
размишљања (Перић и Дејановић, 2016); активност играња улога (Gregory &
Мasters, 2012); модел учења (Kardag et al., 2009; Кenny, 2003), што указује на
плурализам приступа. У контексту образовања, сагледава се „шест шешира за
размишљање” као начин подстицања креативности који се повезује са развојем
предузетничког начина мишљења и понашања, при чему се полази од става да
нови захтеви који се стављају пред образовање отварају простор за бављење
овом тематиком. Такође, прегледом проучене научне литературе долази се до
закључка да инострани аутори и у свом наставном и истраживачком раду више
актуелизују ову тему у односу на домаће ауторе. С једне стране, „шест шешира
за размишљање” може да буде перципиранo као иновативан модел учења који
подстиче креативност студената, будући да подједнако истиче значај развоја
когнитивног, афективног и психомоторног домена образовања. С друге стране,
чињеница да се модел „шест шешира за размишљање” актуелизовао у оквиру
међународних компанија може да чини овај приступ адекватнијим за пословно
у односу на академско окружење. Допринос рада подразумева приступ овој
тематици који је у исто време информативан и критички. Додатно, указује се и
на могућност за практичну примену модела „шест шешира за размишљање” од
стране наставника који су усмерени на подстицање развоја предузетничких
вештина. Наставници који критикују традиционално организовану наставу и
који желе да додатно активирају ученике/студенте, овај модел могу да прихвате као адекватан начин да то учине. У раду се полази од става да образовање
није и не може да буде подређено искључиво тржишним принципима, међутим
не негира се ни значај развоја предузетничког начина размишљања и у оквиру
образовања. У том контексту истиче се разлика између уског одређења развоја
предузетништва, у циљу припреме за предузетничку делатност која примарно
не спада у домен педагогије, за разлику од ширег одређења предузетничког
учења које подразумева предузетничко понашање и мишљење (ЧекићМарковић, 2015). Чињеница је да образовне институције и привреда функционишу на другачијим основама и често имају различите дуготрајне циљеве,
међутим, у циљу подстицања развоја креативности код младих, поједини
модели учења могу да буду примењиви истовремено и у оквиру академске
заједнице и у оквиру пословног света и неформалног образовања. Модел учења „шест шешира за размишљање” може да буде адекватан за одређене теме
како на различитим нивоима образовања, такође и када је реч о различитим
научним дисциплинама. Међутим, значајно је да су наставници добро упознати са овим моделом, да су спремни да излазе из оквира традиционалне наставе,
као и да процене да ли су ученици, студенти и тема адекватни за овај приступ.
Ширу примену овај модел може да пронађе и у оквиру подстицања групног
рада када се захтева већа продуктивност у краћем временском року. Ипак, и
даље је потребно да се спроведу додатна истраживања у циљу свеобухватног
приступа овој тематици.
22

Босанац, М., Грандић, Р.: Образовне импликације „шест шешира за...
ЗБОРНИК РАДОВА  ГОД. 23  БР. 22  ДЕЦЕМБАР 2020  11–24

Литература
Aithal, P. S. & Kumar, P. M. (2016). Using six thinking hats as a tool for lateral thinking
in organizational problem solving. International Journal of Engineering Research
and Modern Education (IJERME), 1(2), 225–234.
Aithal, P. S., Kumar, P. M. & Shailashree, V. (2016). Factors & Elemental Analysis of
Six Thinking Hats Technique using ABCD Framework. International Journal of
Advanced Trends in Engineering and Technology (IJATET), 1, 2456–4664.
Gregory, S. & Masters, Y. (2012). Real thinking with virtual hats: A roleplaying activity
for pre-service teachers in Second Life. Australasian Journal of Educational
Technology, 28(3), 420–440. Retrieved April 29, 2020 from the World Wide Web
http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet28/gregory.html.
Ђорђевић, М. З. (2019). Улога наставника у подстицању просоцијалног понашања
ученика. Зборник радова Педагошког факултета Ужице, 21, 27–44.
Zacłona, Z. (2009). Kreativni pristup u nastavi budućih učitelja i odgojitelja. U К.Munk
(ur.): Poticanje stvaralaštva u odgoju i obrazovanju. Knjiga radova – Priručnik za
sadašnje i buduće učiteljice i učitelje, rad štampan u celini (61–68). Zagreb: Profil
International.
Ibraković, V. (2009). Kreativnost u nastavi bilinogojstva. U К. Munk (ur.): Poticanje
stvaralaštva u odgoju i obrazovanje. Knjiga radova – Priručnik za sadašnje i
buduće učiteljice i učitelje, rad štampan u celini (307–321). Zagreb: Profil
International.
Karadag, M., Saritas, S. & Erginer, E. (2009). Using the “Six thinking hats” model of
learning in a surgical nursing class: sharing the experience and student opinions.
AJAN, 26(3), 59–70.
Kenny, L. J. (2003). Using Edward de Bono’s six hats game to aid critical thinking and
reflection in palliative care. International Journal of Palliative Nursing, 9(3), 105–
112.
Kivunja, C. (2015). Using De Bono’s six thinking hats model to teach critical thinking
and problem solving skills essential for success in the 21st century economy.
Creative Education, 6, 380–391.
Paterson, A. (2006). Dr Edward de Bonoʼs Six Thinking Hats and Numeracy. Australian
Primary Mathematics Classroom, 11(3), 11–15.
Перић, М. и Дејановић, А. М. (2016). Како доћи до нових пословних идеја. Београд:
Висока школа модерног бизниса.
Carl, W. J. (1996). Six Thinking Hats: Argumentativeness and Response to Thinking
Model. Retrieved April 27, 2020 from the World Wide Web https://files.eric.
ed.gov/fulltext/ED399576.pdf.
Чекић-Марковић, Ј. (2015). Предузетничко образовање – компаративни преглед
образовних политика, модела и праксе. ТИМ за социјално укључивање и
смањење сиромаштва. Београд: Влада Републике Србије.

23

Босанац, М., Грандић, Р.: Образовне импликације „шест шешира за...
ЗБОРНИК РАДОВА  ГОД. 23  БР. 22  ДЕЦЕМБАР 2020  11–24
Maja M. Bosanac
University of Novi Sad, Faculty of Philosophy
Radovan B. Grandić
University of Novi Sad, Faculty of Philosophy
EDUCATIONAL IMPLICATIONS OF “SIX THINKING HATS”
Summary
Modern education is increasingly linked to market principles. On the one hand,
proponents of this approach emphasize the need to develop an entrepreneurial mindset,
while critics point out that this approach neglects the humanistic dimension of education.
The goal of the paper is to set up a “six thinking hats” learning model as a way to
encourage the development of creative thinking. Although its primary use is in
non-formal education (creative training and interactive workshops), this model also has
its application within the academic community. Within formal education, the authors
advocate the possibility to widespread the application of this model, technique, or
role-playing game as it is called by different authors, which points to the pluralism of
approaches. Also, the analysis of the studied literature revealed the application of the
model at different levels of education. In conclusion, it is stated that although it is not a
conventional and widely accepted model, it can be a good way to foster creative and
entrepreneurial thinking. The application of this model is recommended for teachers who
find the traditional approach to teaching rigid and who are ready for changes that involve
a more active pupil/student role.
Keywords: creativity, entrepreneurship, six thinking hats.
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COMPARATIVE INVESTIGATION OF JOB
MOTIVATION, PERCEIVED JOB STRESS AND JOB
SATISFACTION ON TEACHERS EFFICACY AMONG
PUBLIC AND PRIVATE SECONDARY SCHOOL
TEACHERS IN EKITI STATE, NIGERIA
Abstract: The study examines the comparative investigation of job
motivation, perceived job stress and job satisfaction on teacher‟s efficacy among
public and private secondary school teachers in Ekiti State, Nigeria. The study
adopted a descriptive design of correlational type. A Sample of two hundred
hundred fifty public and private secondary school teachers were selected using a
multi-stage sampling technique. Four scales were used to collect information.
Eight research questions were raised and answered in the study. Data collected
were analyzed using T-test and Multiple regression analysis. Results indicated
that there was a significant difference in the teaching efficacy of public and
private secondary school teachers; t (248) = -3.206, p < .05, there was also a
significant difference in the job motivation of public and private secondary school
teachers; t (248) = -2.159, p < .05, a significant difference also was observed in
the perceived stress of public and private secondary school teachers; t (248) =
-3.648, p < .05 and a significant difference in the job satisfaction of public and
private secondary school teachers was also observed; t (248) = -2.742, p > .05.
The Regression analysis revealed that there was a joint effect of the independent
variables (job motivation, perceived stress and job satisfaction) on public school
teachers‟ efficacy (R = .598, P < .05). 34.3% of the variance was accounted for
by the predictor variables when taken together. The significance of the composite
contribution was tested at (P < .05). Furthermore, there was also a joint effect of
the independent variables (job motivation, perceived stress and job satisfaction)
on private school teachers‟ efficacy (R = .641, P < .05). 39.4% of the variance
was accounted for by the predictor variables when taken together. The
significance of the composite contribution was tested at (P < .05). It is
recommended from the findings of the study that the welfare of teachers who are
the engine room of secondary education is very critical to their efficacy most
notably in the private secondary school section. Also, Government, employers
and stakeholders in the secondary education must ensure the wellness of teachers
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in order to facilitate the learning process towards good teaching,
self-development of teachers, students and nation at large.
Keyword: Teacher Efficacy, Job motivation, Job Satisfaction, Perceived
Stress, Teachers.

BACKGROUND OF THE STUDY
Globally, education remains the engine room of development in all sectors.
These underscores, the importance of teachers, especially at the secondary school
level, which is a feeding sub-sector of education at the tertiary level. The primary
goal of any school is the attainment of academic excellence by the students though
there may be other peripheral objectives. The extent to which this goal is achieved
depends principally on the workforce most especially the teaching personnel.
Teachers like other employees in an organization play a crucial role in the
actualization of the school goals and objectives as well as in the implementation of
educational policies and principles. Teaching efficacy is highly related to students‟
outcome as the end-product of education. Their perceived strength and effectiveness
is reflected in the standard of education and performance of students in internal and
external examinations hence; they constitute the oil that lubricates the factors of
academic achievement and educational enterprise as a whole. When teaching
efficacy decreases, it will adversely affect students‟ outcomes.
Education is to bring out abilities and potentials in individual and also to
nurture what has been brought out. It is the building stones of any scientifically and
technological advancement, which lays a good foundation that would facilitate the
development of human and capital resources that will bring about a sane society.
However, education has been found wanting in these regards due to the reduced
efficacy of teachers who are the major key player in transforming educational
objectives into reality. Teachers are arguably the most critical professional in
nation‟s development (Bishay, 2006) consequently; their efficacy at work is
paramount to the educational development of the society. An educational system is
usually considered to be the fundamental principle of a developing country.
Effective teachers are vital for the accomplishment of an educational system. A high
demanding educational system has made the teaching profession extremely
challenging, as high performance is expected from teachers. Teachers who are
satisfied with their jobs usually have a high degree of professional capabilities and
feel that they could manage, organise and perform specific tasks and behaviour,
even in case of failure (Gkolia, Belias, Koustelios, 2014).
Teachers Efficacy is defined as the extent to which a teacher believes he or
she can affect student performance; teacher efficacy has been related to individual
differences in teachers‟ feedback toward and expectations for students (Gibson &
Dembo, 1984) and to teachers‟ control orientations (Woolfolk & Hoy, 1990).
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Moreover, teacher efficacy has been positively associated with academic
achievement in students (Anderson, Greene, Loewen, 1988; Ashton & Webb, 1986).
According to Bandura (1993), links between efficacy and achievement might be
explained by the learning environments teachers create for their students. For instance, teacher efficacy could play a role in the goal‟s teachers set for themselves
and their students, how motivated teachers are to create a positive learning
environment, how much effort they expend in teaching students, and how they react
when faced with difficult situations. Each of these factors could lead to positive or
negative instructional practices, which could then impact student achievement.
The first factor that will be considered in this research is perceived job stress,
and according to Mason (1975), stress was approached in four different ways,
Stimulus or external force acting on the organism, Response or changes in the
physiological functions, External force and resistance opposed to it and
Comprehensive phenomenon encompassing all these. The teachers serve one of the
most stressful professions. Stress is costly to the individual as well as to the
institution where he/she works (Cooper & Marshal, 1978). Borg (1990)
conceptualizes teacher stress as negative and potentially harmful to teachers' health
and effectiveness. In a survey assessing the stress levels of various jobs by the
Health and Safety Executive, teaching came out top. The report found that 41.5% of
teachers reported themselves „highly stressedʼ, while 58.5% came into a „low stressʼ
category, while 36% of teachers felt the effects of stress all or most of the time. This
is indeed an alarming state and visibly also the biggest reason for school teacher‟s
poor performance in their duties and quitting at a very high percentage or seeking
professional help to fight back stress. Stress has become increasingly common in the
teaching profession primarily because of increased complexities and increased
economic pressure on individuals. A significant source of distress among teachers is
the result of a failure of the school to meet the social needs and jobs demands of the
teachers. According to Schwarzer and Greenglass, (1999) in their study of the
relationship between occupational stress and teacher efficacy, they asserted that the
construct of teacher-efficacy suggests a protective effect when coping with
adversity. They stated further that an optimistic belief in one‟s competence to deal
with daily challenges enhances the motivation to engage in constructive ways of
coping. Thus, self-efficacious teachers would perceive the physical demands of daily
teaching as being less threatening than those teachers that harbor self-doubts about
their professional performance. Successful adaptation to stressful demands, in turn,
would prevent the emergence of occupational stress and rebuild teaching efficacy
(Caprara et al., 2003; Schmitz & Schwarzer, 2002; Schwarzer & Greenglass, 1999;
Skaalvik & Skaalvik, 2007).
Motivation is also another factor of interest in this study; motivation and
performance are critical factors in terms of organizational success and achievements.
Motivation plays a vital role in the organization as it tends to increase the
productivity of employees and to prompt the organizational goals to achieve in an
efficient way (Jehangir, 2015). Motivation also takes part in an important role for
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teachers as it helps to achieve the target efficiently. Teacher motivation is essential
because it improves the skills and knowledge of teachers directly influential on
student‟s achievement (Mustafa & Othman, 2010). If in school, teachers are not
adequately motivated, they tend to be less committed to effective teaching. Looney
(2003) conducted a study on teacher motivation and teaching efficacy. A total of 229
teachers from nine high schools in a middle-class school district participated in the
study. Results from hierarchical regression analyses indicate that: motivation was a
significant and positive predictor of teachers‟ overall efficacy and efficacy for
classroom management, instructional practices, and student engagement. Hoy and
Woolfolk (1993) explored the relationship between organizational characteristics
which are principal influence, motivation and schools‟ emphasis and teacher
efficacy. Mainly, they sampled 179 teachers from 37 elementary schools and
assessed schools‟ ability to cope with outside pressures, principals‟ ability to
influence the actions of higher-level administrators, principals‟ considerate behavior
and genuine concern for teachers (similar to Newmann et al.‟s, 1989 assessment of
administrative responsiveness), schools‟ supplies of adequate resources, and the
extent to which schools strive for academic excellence. Teacher efficacy was
assessed using an adapted version of Gibson and Dembo‟s (1984) Teacher Efficacy
Scale. Findings showed that principal influence, motivation and schools‟ emphasis
on academic excellence were both related to teachers‟ efficacy. In contrast,
principals‟ polite behavior was not related to efficacy, contradicting findings from
Newmann et al.‟s (1989) investigation.
The last factor that will also be considered is job satisfaction, and it is also a
predicting factor for teaching efficacy. Babita and Gurmit (2014) point out that those
teachers who are not satisfied with their job might be less committed hence, perform
below their capabilities and that the teaching profession is facing problems related to
teachers‟ job satisfaction. Parasuraman, Uli and Abdalla (2009) agree that the
general perception is that teachers in the government schools are dissatisfied with
their profession. Ogochi (2014)‟s study in Transmara, Kenya also agrees that lack of
job satisfaction has led to low performance in national examinations and that people
cannot develop their full potential when their esteem is low and not appreciated. A
study in Ireland by Reilly and Eithne, (2012) revealed that teachers who are
dissatisfied with their work exhibit lower commitment and therefore, they are
ultimately at a higher risk of leaving their profession. Salim, Nasir, Arip and
Mustafa, (2012) argued that job satisfaction enhances organizational commitment,
organizational citizenship behavior and employee wellbeing. Teachers who are
satisfied with jobs usually have a high degree of professional competence and
teaching skills and feel secured about classroom management. Researches have
shown that teachers with high teaching-efficacy create new powerful incentives for
learning to the students, consequently improving their marks. Also, they devote
themselves to their work and desire to remain in their position for as long as possible
(Coladarci, 1992; Reyes & Shin, 1995). The relation between teaching efficacy and
job satisfaction is essential. Several studies have proven that teachers who are more
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enthusiastic and satisfied with their job tend to be characterized by high
teaching efficacy (Caprara, Barbaranelli, Borgogni, Steca, 2003; Caprara,
Barbaranelli, Steca & Malone, 2006). A leader-principal reinforces the power of
self-efficacy. Teachers who feel comfortable with their working environment and
are personally supported by the administration tend to have higher self-efficacy
(Leithwood & Jantzi, 2005; Lewandowski, 2005). Hipp (1997) in a study
confirmed that when teachers are provided with informative feedback about their
performance and when these performances are satisfactory to them, it is very likely
to enhance the latter‟s capacity beliefs, teaching efficacy, effort, which all lead to
job commitment and academic success of students.
Research questions
1. What is the difference in the teaching efficacy of public and private
secondary school teachers?
2. What is the difference in the job motivation of public and private
secondary school teachers?
3. What is the difference in the job satisfaction of public and private
secondary school teachers?
4. What is the difference in the stress of public and private secondary school
teachers?
5. What is the joint effect of job motivation, job satisfaction and stress on
public secondary school teacher‟s efficacy?
6. What is the relative effect of job motivation, job satisfaction and stress on
public secondary school teacher‟s efficacy?
7. What is the joint effect of job motivation, job satisfaction and stress on
private secondary school teacher‟s efficacy?
8. What is the relative effect of job motivation, job satisfaction and stress on
private secondary school teacher‟s efficacy?

METHODOLOGY
Research Design
The study adopted a descriptive research design of correlational type. This
design is appropriate because the variable was not manipulated but described as they
naturally occur among the respondents.
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Sample and Sampling Procedure
The sample for this study comprises of Two Hundred and Fifty (250)
secondary school teachers in Ekiti State. However, participants were selected from
five (5) major local government areas in Ekiti state (Ado Ekiti, Ikere, Oye, Efon and
Gbonyin) through the Simple Random Sampling method, and the method was also
adopted in selecting one school from each of the selected local government areas.
Also, the Simple Random Sampling which was found suitable for the study, was
used to select Fifty (50) respondents from each selected school of the selected Local
Government Areas.

RESEARCH INSTRUMENT
Teaching Efficacy Scale: The Teaching-Efficacy scale developed by Albert
Bandura (1998) was adopted to measure the degree of the teacher self-efficacy. The
teacher efficacy scale (TES) consists of seven (7) factors: efficacy to influence
decision making, efficacy to influence school resources, instructional self-efficacy,
disciplinary self-efficacy, efficacy to enlist parental involvement, efficacy to enlist
community involvement, efficacy to create a positive school climate with a total of
thirty (10) items on a five-point response format ranging from Nothing =1 to A great
deal = 5. A higher score indicates a higher level of teacher efficacy. Sample items
are: “how much can you influence the decisions that are made in the school”, and
“How much can you express your views freely on important school matters”.
Job motivation scale: The Motivation Scale developed by Deci and Ryan
(2000) was adopted to measure teachers job motivation. Sample items include:
„Because this is the type of work I chose to do to attain a certain lifestyle‟ and „I ask
myself this question, I do not seem to be able to manage the important tasks related
to this work‟. The scale contains ten items on five-point Likert response format
ranging from SD = Strongly Disagree to SA= Strongly Agree
Job satisfaction scale: The Teacher Job Satisfaction Scale (TJSS) developed
by Liu, Borg, and Spector (2004) was used to measure teachers‟ job satisfaction.
The scale is used to measure the satisfaction level of teachers as regards their
teaching engagement. The TJSS-9 items are composed of three factors namely:
satisfaction with co-workers (3 items), satisfaction with parents (3 items) and
satisfaction with students‟ behaviors (3 items) with nine items in total, and was
adapted on a five-point response format ranging from HS = Highly Satisfied to HD
= Highly Dissatisfied. Sample items include: „The quality of your relations with
co-workers‟ and „your overall satisfaction with your co-workers‟.
Job stress scale: Stress Scale developed by Cohen (1994) was adopted to
measure respondents job stress. The scale is used to measure perceived stress of
employees at a work role. The Perceived Stress Scale contains 14 items to which
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employees are allowed to provide answers to the item statements on a five-point
Likert scale: Strongly Agree (SA), Agree (A), Undecided (U), Disagree (D), and
Strongly Disagree (SD).

METHODS OF DATA ANALYSIS
The data collected were analyzed using SPSS version 25, demographic
variables were analyzed using mean and standard deviation, T-test and Multiple
regression analysis were used to analyze the research questions, and all the research
questions were tested at .05 level of significance.

RESULTS
Research question 1: What is the significant difference in the Teaching
efficacy of public and private secondary school teachers.
The research question was tested using t-test.
Table 1. T-test Summary Showing Difference in Teaching efficacy
of public and private secondary school teachers

Teaching
efficacy

N

Mean

St. Dv

Df

T

Sig

P

Public

143

25.5887

7.95805

248

-3.206

.002

<.05

Private

107

28.7143

7.15776

Table 1 revealed that there was a significant difference in the teaching efficacy of public and private secondary school teachers; t (248) = -3.206, p < .05, ŋ2 =
.4129. The table further reveals revealed that private secondary school teachers
teaching efficacy is more than their counterpart in the public secondary school.
Research question 2: What is the significant difference in the job motivation of public and private secondary school teachers.
The research question was tested using t-test.
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Table 2. T-test Summary Showing Difference in job motivation of public and
private secondary school teachers

Motivation

Public
Private

N

Mean

St. Dv

Df

T

Sig

P

143
107

22.3613
24.4676

6.80817
8.61166

248

-2.159

.032

<.05

Table 2 revealed that there was a significant difference in the job motivation
of public and private secondary school teachers; t (248) = -2.159, p < .05, ŋ2 = .2713.
The table further reveals revealed that private secondary school teachers had better
motivation to do their work than their counterpart in the public secondary school.
Research question 3: What is the significant difference in the perceived
stress of public and private secondary school teachers.
The research question was tested using t-test.
Table 3. T-test Summary Showing Difference in perceived stress of public
and private secondary school teachers
Public
Private

Stress

N
143
107

Mean
25.3070
28.7143

St. Dv
7.41669
7.15776

Df
248

T
-3.648

Sig
.000

P
<.05

Table 3 revealed that there was a significant difference in the perceived stress
of public and private secondary school teachers; t (248) = -3.648, p < .05, ŋ2 = .4674.
The table further reveals revealed that private secondary school teachers experience
stress more than their counterpart in the public secondary school.
Research question 4: What is the significant difference in the job
satisfaction of public and private secondary school teachers.
The research question was tested using t-test.
Table 4. T-test Summary Showing Difference in job satisfaction of public
and private secondary school teachers

Satisfaction

N

Mean

St. Dv

Public

143

25.9595

8.71313

Private

107

28.7143

7.15776

Df

T

248 -2.742

Sig

P

.007

<.05

Table 4 revealed that there was a significant difference in the job satisfaction
of public and private secondary school teachers; t (248) = -2.742, p > .05, ŋ2 = .3912.
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The table further reveals revealed that private secondary school teachers experience
stress more than their counterpart in the public secondary school.
Research Question Five: What is the joint contribution of job motivation,
job stress and job satisfaction on public school teacher’s efficacy?
Table 5. Regression summary showing the joint effect of the variables
on public school teachers’ efficacy
R = .598
R2 = .357
R2 (adjusted) = .343
Standard error of estimate = 8.03630
Analysis of variance
Sum of square
Mean
DF
(SS)
square
Regression
4986.045
3
1662.015
Residual
8976.904
139
64.582
Total
13962.949
142

F

sig

25.735

.000

Table 5 shows that the joint effect of the independent variables (job
motivation, job stress and job satisfaction) on public school teachers‟ efficacy. The
table also shows that R = .598 and a adjusted R2 of .343. This means that 34.3% of
the variance was accounted for by the predictor variables when taken together. The
significance of the composite contribution was tested at P < .05. The table also
shows that the analysis of variance (ANOVA) for the regression yielded a F-ratio of
25.735 (significant at .05 level). This implies that the joint contribution of the
independent variables to the dependent variable was significant and that other
variables not included in this model may have accounted for the remaining variance.
Research Question Six: What is the relative effect of independent
variables (job motivation, job stress and job satisfaction) on public secondary
school teachers efficacy?
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Table 6. Relative Contribution of Independent Variables to the Prediction
of Public-school Teachers Efficacy
Model
(Constant)
Job Motivation
Job Stress
Job Satisfaction

Unstandardized
Coefficients
B Std. Error
2.527
3.560
.395
.082
.177
.082
.537
.085

Standardized
Coefficients
Beta
.332
.147
.435

t

Sig.

-.710
4.839
2.153
6.349

.479
.000
.033
.000

The table above 6 shows how each of the independent variables made
significant contribution to the prediction of teachers efficacy among public
secondary school teachers. As obtained, job satisfaction had the most significant
contribution to the criterion (public school teachers efficacy), (Beta = .435; t =
6.349; P < .05); then job motivation (Beta = .332; t = 4.839; P < .05); and job stress
(Beta = .147; t = 2.153; P < 0.05).
Research Question Seven: What is the joint contribution of job motivation,
job stress and job satisfaction on private school teacher’s efficacy?
Table 7. Regression summary showing the joint effect of the variables
on public school teachers’ efficacy
R = .641
R2 = .411
R2 (adjusted) = .394
Standard error of estimate = 7.73694
Analysis of variance
Sum of square
Mean
DF
(SS)
square
Regression
4305.386
3
1435.129
Residual
6165.601
103
59.860
Total
10470.987
106

F

sig

23.975

.000

Table 7 shows that the joint effect of the independent variables (job motivation, job stress and job satisfaction) on private school teachers‟ efficacy. The table
also shows that R = .641 and a adjusted R2 of .394. This means that 39.4% of the
variance was accounted for by the predictor variables when taken together. The significance of the composite contribution was tested at P < .05. The table also shows
that the analysis of variance (ANOVA) for the regression yielded a F-ratio of 23.975
(significant at .05 level). This implies that the joint contribution of the independent
variables to the dependent variable was significant and that other variables not included in this model may have accounted for the remaining variance.
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Research Question Eight: What is the relative effect of independent variables (job motivation, job stress and job satisfaction) on private school teachers
efficacy?
Table 8. Relative Contribution of Independent Variables to the Prediction
of Private school Teachers Efficacy

Model
(Constant)
Job Motivation
Job Stress
Job Satisfaction

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
3.906
2.890
.114
.126
.582
.143
.177
.109

Standardized
Coefficients
Beta
.097
.478
.147

t

Sig.

1.352
.908
4.060
1.631

.179
.366
.000
.106

The table above 8 shows how each of the independent variables made
significant contribution to the prediction of teacher‟s efficacy among private
secondary school teachers. As obtained, job stress had the most significant
contribution to the criterion (private school teachers‟ efficacy), (Beta = .478;
t = 4.060; P < .05). However, job satisfaction (Beta = .147; t = 1.631; P > .05) and
job motivation (Beta = .097; t = .908; P > .05) did not independently predict teachers
efficacy among private secondary school teachers.

DISCUSSION OF FINDINGS
The first research question examined the difference between the teaching
efficacy of public and private secondary school teachers. The result shows that there
was a difference in the teaching efficacy of public and private secondary school
teachers. The results revealed that private secondary teachers had more teaching
efficacy than public secondary school teachers. There are various reasons for this
difference, including the different culture of public and private schools. The result
supported the study carried out by Lin & Garrel (2001) who suggested in their study
that the notion of teacher efficacy may be culturally oriented and thus require careful
examination when applied in diverse contexts and institutes of different nature,
community and environment because the conception of workplace contribute very
much to teachers efficacy beliefs.
The second research question also examined the difference in the job
motivation of public and private secondary school teachers. Results indicated that
private secondary school teachers showed higher job motivation than their public
secondary school counterpart. The finding is in agreement with the finding of Lee,
Bryk & Smith (1993) who investigated the role of school administration which are
motivation, training and teacher empowerment on teaching efficacy of teachers and

35

Okpako, E.: Comparative Investigation of Job Motivation, Perceived Job Stress…
ЗБОРНИК РАДОВА  ГОД. 23  БР. 22  ДЕЦЕМБАР 2020  25–42

often this is often not found in the public secondary school. The possible explanation
for this finding is that motivation is a positive construct; employees are fun of
positive self-evaluation and image whenever they are motivated and happy. In this
sense, they often believe they can do better in their work role. Motivation itself can
trigger motives to improve oneself in a working role in order to continue to
experience further incentives which will further serve as motivation and job
satisfaction.
The third research question also examined the difference in the perceived
stress of public and private secondary school teachers. Results indicated that private
secondary school teachers showed higher job stress or experience stress more than
their public secondary school counterpart. This finding is in tandem with Alarcon et
al. (2009), who found that the most active associations were observed for
job-efficacy and occupational stress among workers of various professions.
Similarly, Schwarzer & Greenglass (1999) in their study of the relationship
between occupational stress and teacher efficacy, found an association between the
variables. They asserted that the construct of teacher-efficacy suggests a protective
effect when coping with adversity and stress patterns in the working environment
may also prompt progress by making an individual seek possible in ameliorating
stressful conditions. In giving possible explanation for this study, a critical look at
the private secondary school, it is worthy of note that teachers in the private school
section are more stressed as a result of demands from the proprietor who monitors
the teachers almost every time and demands from the parents who have paid much
money in school fees hence, the teacher tend to satisfy all these demands by
teaching much more better, giving assignments to the students always, regular
monitoring of students performance, however, this can be hardly be found in the
public secondary school section where almost all the teachers show lackadaisical
attitudes towards teaching, some of them go to classes to beat, some of them are not
regular in classes and some even leave the school to face some other business which
leaves their primary work which is teaching suffering. One can assert that stress is a
negative stimulus and may not become a source of strength in the working
environment. Everyone in a situation of stress worried, a state of psychological
deterioration may be activated leading such individual to malfunction in the working
role. This reason might be said to be the cause of this finding.
The fourth research question also examined the difference in the job
satisfaction of public and private secondary school teachers. Results indicated that
private secondary school teachers are more satisfied than their public secondary
school counterpart. This result corroborates the findings of Hipp (1997) who
confirmed that when teachers are provided with informative feedback about their
performance and when these performances are satisfactory to them, it is very likely
to enhance the latter‟s capacity beliefs, teaching efficacy, effort, which all lead to
job commitment and academic success of students which of course is often found in
the private secondary school section and most private secondary school increase the
pay and incentives of the teachers to reward their performance and when this is
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done, satisfaction increases. The non-job satisfaction of teachers in the public
secondary school can be likened to their behaviours which is observable on how
they handle their work, non-satisfaction makes some of them resumed to work very
late or engage in other business apart from teaching.
The last three research question examined the joint effect of the factors on
teaching efficacy of public and private secondary school teachers. The results
showed that that job motivation, job satisfaction and perceived stress significantly
and jointly influence teaching efficacy of public secondary school teachers while a
significant and joint effect of the variables of study also predicted teaching efficacy
among private secondary school teachers. This result is in line with the study of
Schwarzer & Greenglass (1999) who found an association between the variables.
They asserted that the construct of teacher-efficacy suggests a protective effect when
coping with adversity and stress patterns in the working environment may also
prompt progress by making an individual seek possible in ameliorating stressful
conditions. Also, Looney (2003) conducted a study on teacher motivation and
teaching efficacy. The results from hierarchical regression analyses indicate that:
motivation was a significant and positive predictor of teachers‟ overall efficacy and
efficacy for classroom management, instructional practices, and student
engagement. Also, as noted by Skaalvik and Skaalvik (2010) in their research
among primary and middle school teachers in Norway, teacher‟ job satisfaction and
teaching-efficacy had a strong positive relationship. The role of a teachers is
therefore very crucial in the transformation of education in any society (Zvezdana &
Vesna, 2016). This assertion by the researcher is not far from the truth, the society is
transformed if the teacher is available and the availability hinges on the result
findings that it is important for teachers to be satisfied with the job, motivated to
perform his or her role and the stress in the job should be within adaptability.

CONCLUSION
Teachers are the source of any nation‟s human resource. Primary education is
given at the school level. It is imperative to note that the instructions students get
exposed to at the secondary school level are very fundamental to their future career.
The welfare of teachers who are the engine room of secondary education is very
critical to their efficacy most notably in the public secondary school section.
Government, employers and stakeholders in the secondary education must ensure
the wellness of teachers in order to facilitate the learning process towards good
teaching, self-development of teachers, students and nation at large.
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Recommendations
Based on the findings of this study, it is recommended that:
1. Government and employers of labor most especially in the teaching
profession must endeavor to motivate their employees regularly. It is not a
gainsaying that when employees/teachers are motivated and their conditions of
service are satisfactory, they will undoubtedly endeavor to improve themselves
towards effectiveness which will also, in turn, boost their efficacy.
2. Teacher‟s salary should be paid on time; they should have access to loans
to develop themselves, certain fringes and benefits should be introduced into the
teaching profession that will serve as a reward to hard work and effectiveness.
3. Government and employers of labor in the teaching profession should put
all effort into making sure teachers physiological needs such as shelter, food,
clothing and other basic needs are met periodically. When all these critical needs are
met, teachers will be motivated to develop themselves and improve in their service
delivery.
4. Stakeholders in the teaching profession must ensure that teachers are
satisfied with their working condition in order to avoid chaos in the system. Even at
the presence of adequate motivation, a sort of interview or survey should be
administered to teachers periodically in order to assess their level of job satisfaction.
When hiccups are noted through the survey, the further survey should be done on
the lacking needs and aspirations of teachers that might have caused job
dissatisfaction.
5. Developments and management challenges that may be causing issues
among teachers and their students should be enquired at all time in order to stabilize
the system and maintain a certain level of job satisfaction and proper functioning
among the teachers towards role efficacy and effectiveness.
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Ернест О. Окпако
Универзитет у Ибадану, Нигерија
КОМПАРАТИВНО ИСПИТИВАЊЕ ПОСЛОВНЕ МОТИВАЦИЈЕ,
ОПАЖЕНОГ СТРЕСА У ВЕЗИ ПОСЛА И ПОСЛОВНЕ САТИСФАКЦИЈЕ
НА УСПЕШНОСТ НАСТАВНИКА МЕЂУ НАСТАВНИЦИМА СРЕДЊИХ
ЈАВНИХ И ПРИВАТНИХ ШКОЛА У ДРЖАВИ ЕКИТИ, НИГЕРИЈА
Резиме
Ова студија испитује компаративно истраживање пословне мотивације,
опаженог стреса у вези посла и пословне сатисфакције на успешност наставника
међу наставницима јавних и приватних средњих школа у Држави Екити, у Нигерији. У студији је примењен дескриптивни приступ корелативног типа. Узорак од
двеста педесет наставника средњих јавних и приватних школа изабран је користећи технику узорковања на више нивоа. Четири скале су коришћене да се прикупе
информације. Осам питања је постављено и на њих се одговарало у истраживању.
Прикупљени подаци су анализирани користећи Т-тест и анализу вишеструке
регресије. Резултати показују да постоји значајна разлика у успешности подучавања наставника средњих јавних и приватних школа; t (248) = -3,206, p < 0,05.
Постојала је такође и знатна разлика у њиховој пословној мотивацији; t (248) =
-2,159, p < 0,05. Значајна разлика је примећена и у опаженом стресу међу овим
наставницима; t (248) = -3,648, p < 0,05, а такође и значајна разлика у задовољству
послом међу наставницима ових школа; t (248) = -2,742, p > 0,05. Регресивна анализа је открила да је постојао заједнички ефекат независних варијабли (пословна
мотивација, опажени стрес и пословна сатисфакција) на ефикасност наставника
јавних школа (R = 0,598, P < 0,05). 34,3% варирања јављало се када су предикторске променљиве узете заједно. Значај комбинованог доприноса је тестиран на (P <
0,05). Даље, постојао је такође заједнички ефекат независних променљивих
(пословна мотивација, опажени стрес и пословна сатисфакција) на ефикасност
наставника приватних школа (R = 0,641, P < 0,05). 39,4% варирања јављало се када
су предикторске променљиве узете заједно. Значај комбинованог доприноса је
тестиран на (P < 0,05). На основу резултата истраживања, закључено је да је
добробит наставника који су покретач средњег образовања веома битна за њихову
ефикасност, нарочито у приватним средњим школама. Такође Владини службеници и акционари у средњем образовању морају обезбедити добробит наставника да
би олакшали процес учења и довели до доброг подучавања, само-развоја наставника, ученика и нације у целини.
Кључне речи: ефикасност наставника, пословна мотивација, пословна
сатисфакција, опажени стрес, наставници.
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СОЦИЈАЛНА ДИСТАНЦА ОДЕЉЕНСКИХ
СТАРЕШИНА ОД УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА
Апстракт: Квалитет међуљудских односа између учесника васпитнообразовног процеса (одељенских старешина, ученика, родитеља) утиче на
стварање повољне социо-емоционалне климе у одељењу и ван њега, а уједно је и значајан фактор интеграције или дезинтеграције колектива, добрих
или лоших међуљудских односа, задовољства или незадовољства, успеха
или неуспеха који постижу ученици. Генерално, увек позитивно утиче на
развој понашања код ученика, а зависи од услова под којим је једно одељење формирано, начина руковођења одељењем, од положаја који ученици
имају у одељењу, њихових међусобних односа, спремности ученика за
одговарајућу сарадњу. Овим радом смо истраживали социјалну дистанцу
коју одељенски старешина поставља у односу на ученике и њихове родитеље као важан предуслов квалитетне, отворене, продуктивне сарадње међу
актерима васпитно-образовног процеса. Узорак су чинили наставници у
улози одељенског старешине, ученици и њихови родитељи из 36 основних и
средњих школа Златиборског округа. Резултати истраживања указују да
одељенске старешине у основној и средњој школи генерално остварују близак однос са ученицима и родитељима, мада непосреднију сарадњу остварују одељенске старешине у основној школи него у средњој школи. Овим се
потврђује интензивнија васпитна функција основне школе, за разлику од
доминантније образовне функције средње школе, а самим тим и динамичнији, комплекснији, отворенији и непосреднији рад одељенских старешина у
основној школи са ученицима и родитељима.
Кључне речи: одељенски старешина, социјална дистанца, ученик,
родитељ, блискост, удаљеност.
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ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУП ПРОБЛЕМУ
Улога одељенског старешине примарно је васпитне природе. Сам
термин „старешина” као и термин „педагогија” наслеђени су из педагошке
традиције, међутим треба их схватити у савременом значењу. Данас се не ради
о старешини као ауторитативној и хијерархијски надређеној личности, већ о
руководиоцу, координатору и стручњаку који каналише и усмерава целокупни
васпитни рад у одељењу у коме је васпитна концепција наставних и ваннаставних активности оријентисана на хуман систем вредности и сазнајни свет
ученика.
Значајан агенс социјалне климе у одељењу и односа социјалног привлачења/одбијања је сам одељенски старешина који у себи носи комуникативне
способности, стил руковођења одељењем, педагошки такт, демократска уверења, отвореност и искреност према ученицима и родитељима ученика. Успостављањем социјално одговорног понашања и понашања усмереног ка добробити другог, развија се однос узајамног поверења и уважавања између наставника и ученика, као и наставника и родитеља (Јоксимовић и Гашић-Павишић,
2007). Да би се остварио однос блискости између одељенских старешина и
ученика, тј. родитеља, потребно је да одељенски старешина буде свестан
важности остваривања позитивних интеракција у разреду и постојања добрих
интерперсоналних односа, као и сопствене улоге у креирању подстицајне
атмосфере. Развоју социјалног понашања, обостраној комуникацији и отвореним, искреним односима између одељенских старешина, ученика и родитеља,
највише погодује демократски начин руковођења разредом (Милошевић, 2016).
Значајан део васпитних задатака одељенског старешине усмерен је на
помоћ ученицима у савладавању потешкоћа у социјализацији, учењу, самоактуелизацији као и у суочавању са различитим врстама анксиозности и страхова
од школе; јачању личности ученика (реална слика о себи, самоорганизација,
самореализација, самообразовање, самоваспитање) и спречавању неприхватљивих одлика понашања, односа и схватања, као што су: завист, мржња,
љубомора, пакост, лагање, варање, нетолеранција, себичност, егоцентризам,
неодговорност, ксенофобије, шовинизам, расизам и антисемитизам.
Одељенски старешина реализује васпитни рад којим се остварују задаци
развијања културе дијалога, толеранције, мира, интеркултуралности, мултиконфесионалности, националног и културног идентитета; оспособљавања за
тимски рад, преузимање одговорности, доношење одлука, конструктивно
решавање проблема; развијања колективних форми живота и рада, критичности и самокритичности, способности за уобличавање својих идеја и захтева,
умења остваривања својих права, дужности и обавеза; развијања солидарности, отворености за нове вредности, погледе и схватања и разумевање своје
позиције и обавеза у школи, породици и друштву. Своје функције одељенски
старешина остварује у васпитном раду са целим одељењем, појединим групама
и посебно са сваким учеником. Педагошке задатке решава у складу са општим
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циљевима васпитања, специфичним условима у којим обавља своју делатност
(узраст ученика, њихова искуства, вредности и ниво социјализованости, специфичне карактеристике одељења, родитеља, школе и средине у којој се школа налази). Основна функција у делатности одељенског старешине јесте његово садејство у развоју и саморазвоју личности, подстицање креативностваралачких потенцијала, обезбеђивање активне друштвене заштите ученика,
стварање потребних услова за активизацију снага ученика за решавање сопствених проблема, самоодређење, саморехабилитацију, самоорганизацију и
самоактуелизацију (Сластенин, 2003: 144).
Одељенски старешина успоставља контакте између школе и родитеља/старатеља, наставника и родитеља, али остварује и непосредну сарадњу са
родитељима у циљу јединственог деловања школе и породице и разрешавања
актуелних проблема ученика и њиховог оптималног развијања. У непосредној
сарадњи са родитељима одељенски старешина се упознаје са социјалнопородичним приликама, здравственим стањем и статусом ученика у породици.
Са родитељима размењује информације о ученику, његовим проблемима,
потребама, склоностима, интересовањима и напредовању. Одељенски старешина иницира и организује различите форме сарадње са родитељима (индивидуалне консултације и родитељски састанци), а осим тога, одељенски старешина подстиче и непосредно ангажује родитеље у остваривању одговарајућих
програма васпитног, наставног или школског рада (органи управљања, савети
родитеља, организација радних, културно-забавних, хуманитарних и других
активности). Сем тога, одељенски старешина треба да брине и о педагошкопсихолошком образовању родитеља (Трнавац и Ђорђевић, 2013: 182–183).
Највећи број аутора дужности одељенског старешине групишу на следеће функције: педагошку, организационо-координирајућу, сарадњу са родитељима и административну (Трнавац и Ђорђевић, 2013: 181–183). Крившенко
(2005: 174) функционалне обавезе одељенског старешине одређује као: свестрано проучавање и васпитање ученика; пружање помоћи ученицима у учењу
и развоју; решавање њиховог наставног и професионалног самоопредељења;
развој интерперсоналних односа ученика; сарадња са родитељима на плану
пружања помоћи у васпитавању деце; сарадња са наставницима који реализују
наставу у дотичном одељењу; решавање педагошких задатака и праћење и
контрола напредовања и понашања ученика. За Коджаспирову (2010: 231–233)
основна усмерења одељенског старешине су одређена као: стварање повољних
психосоцијалних и педагошких услова за индивидуални развој ученика; васпитни рад на формирању чврстог и јединственог одељенског колектива ученика; пружање помоћи ученицима у наставној делатности; организовање рада са
родитељима ученика; организовање исхране, дежурства и колективног сређивања школског простора; вођење прописане документације и евиденције о
посећеним занимањима и информисање родитеља о њима; предузимање мера
за безбедност, сигурност и здравље деце у школи и благовремено информиса-
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ње школске управе и родитеља о свим догађајима који могу представљати
опасност за ученике.
Према схватању Н. А. Селиванова, одељенски старешина и одељенски
колектив ученика могу испунити следеће функције: образовну (усмерену на
усвајање знања, вештина и навика и формирање целовите и научно засноване
слике света); васпитну (развој целовите, свестране личности и усмереност на
морално-друштвени развој); заштиту (повезану, пре свега, са социопсихолошком сигурношћу ученика и заштитом од негативних утицаја); компензирајућу (која подразумева стварање додатних услова за развој креативних
и других способности ученика и њихове самореализације у различитим областима сазнавања, игре, рада и комуницирања); интегративну и корективну
(стварање услова и активирање потенцијала који могу интегрисати и кориговати различите утицаје ученика како у одељењу/разреду тако и ван њега) (Селиванов, 2000: 138).
У свом делу Педагогија за XXI вијек Ненад Сузић (2005) указује на нове
улоге наставника за чије испуњавање нису довољна знања која наставник
стекне школовањем, већ је неопходно и континуирано стручно усавршавање и
пракса која сама по себи захтева професионално напредовање. Улоге о којима
је он говорио су: наставник као дидактичар; наставник као васпитач; научнонаставна улога наставника; наставник као дијагностичар; наставник као
инструктор активне наставе; наставник као координатор; наставник као креатор нових интерперсоналних односа; наставник као градитељ емоционалне
климе у одељењу; наставник у активном циљном учењу.
Поједини аутори указују на универзалне и есенцијалне људске потребе
као што су: аутономија, компетентност и блискост (Baard, Deci, Ryan, 2004;
Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000). У контексту разреда, на аутономију се
гледа као на потребу да особа (наставник, ученик) делује у складу са својом
вољом, хтењем, избором и интегритетом, да њена понашања и крајњи резултати тих понашања (уместо под утицајем или контролом спољашњег притиска)
буду самоодређена и слободно одабрана (Deci & Ryan, 2000; Johnston &
Finney, 2010). Потреба за компетентношћу дефинише се као снажна унутрашња потреба особе да буде делотворна, успешна, способна у обављању задатака различитих нивоа сложености, што доприноси јачању њеног самопоуздања, док се потреба за блискошћу са другима односи на природну склоност
особа да ступају у интеракцију, да осећају подршку, брижност и прихваћеност
од стране других и повезаност са другим особама (Johnston & Finney, 2010;
Lalić-Vučetić, Đerić, Đević, 2009). Као основну за наш рад издвајамо претпоставку да је за успешан васпитно-педагошки рад одељенског старешине неопходна добра сарадња, близак, искрен и срдачан однос који одељенски старешина иницира, а ученици и родитељи прихватају, изграђујући међусобне
односе поверења и подршке, уз целовитије сагледавање начина на који соци-
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јални контекст може да утиче на потребе наставника али и њихово однос према ученицима и родитељима (Gagné, 2003; Taylor, Ntoumanis, Standage, 2008).
Социјалну дистанцу унутар разредног колектива можемо одредити као
меру разумевања и интимности која карактерише предсоцијалне и социјалне
односе уопште или као различите нивое осећања интимности које припадници
једне друштвене групе доживљавају у односу на припаднике других друштвених група (Хавелка и сар., 2004). Да бисмо је могли мерити, мора се операционално дефинисати, најчешће преко узорака конкретних односа у које припадници група могу да ступају. На пример, према Богардусу, социјална дистанца
укључује категорије односа од највеће блискости ка најмањој: блиско сродство
путем брака, чланство у истом клубу као израз блиског пријатељства, становање у истој улици, запослење у истој професији, држављанство у истој држави, посета земљи, искључење из земље (Bogardus, 1925; Хавелка и сар., 2004).
Поједини аутори укључују друге врста односа: прихватио/ла бих за интимног
пријатеља, затим плесао/ла бих са њим/њом, путовао/ла бих истим колима са
њим/њом, не бих желео/ла да живи у мом комшилуку, па све до учествовао/ла
бих у његовом/њеном линчу, као одраз највеће социјалне дистанце (Triandis &
Triandis, 1962; према: Смуђа и сар., 2019).
Ипак, процене постигнућа и резултата емпиријских истраживања указују да је стање у области васпитања сложеније од укупног стања у образовању и
да се у њему постижу далеко скромнији резултати у односу на резултате у
образовању и настави. С тога, процена социјалне дистанце између ученика,
наставника и родитеља је један од начина да се осветли унутрашња кохезија,
атмосфера и клима у самом колективу, а успешност и квалитет рада одељенских старешина је у директној вези са квалитетом интерперсоналних односа
које успоставља са ученицима и њиховим родитељима.

МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП ПРОБЛЕМУ
Предмет истраживања је био утврдити социјалну дистанцу одељенских
старешина од ученика и родитеља у односу на школу у којој раде (основна и
средња), групу предмета који предају, године радног искуства, у односу на пол
и узраст ученика, као и у односу на родитеље ученика различитог узраста и
различитог образовног нивоа. Значај оваквог истраживања произилази из
потребе да се квалитет васпитно-образовног рада, као и компетентност наставника подигне на виши ниво, али и да помогне наставницима да формирају што
објективнију слику о себи и укаже им на могући начин побољшања односа са
ученицима и њиховим родитељима. Уколико своје тежње да буду бољи у сваком сегменту свог професионалног деловања буду и остварили, добар резултат
васпитно-образовног рада не може ни изостати. Ученичка и родитељска про-
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цена и оцена наставника, који је у овом случају у улози одељенског старешине,
од посебне је важности јер је аутентичан извор за практичан рад.
Циљ истраживања је утврђивање процене нивоа блискости одељенског
старешине, ученика и родитеља међусобно, а задаци проистекли из циља су:
утврдити процену нивоа блискости од стране одељенског старешине са ученицима и родитељима у основној и средњој школи; утврдити процену нивоа блискости од стране ученика са одељенским стрешином у основној и средњој
школи и утврдити процену нивоа блискости од стране родитеља са одељенским стрешином у основној и средњој школи.
Имајући у виду специфичност нашег истраживања утврдили смо већи
број варијабли у односу на проблем истраживања и у односу на карактеристике наставника, ученика и родитеља. Независне варијабле у истраживању у
односу на ученике су пол (мушки и женски) и школа (основна и средња), а
зависне варијабле су: процена блискости са одељенским старешином. У односу на наставнике независне варијабле су: школа у којој су одељенске старешине (основна и средња), године искуства у обављању послова одељенског старешине (до 5 година, од 6 до 15 година, од 16 до 25 година и преко 25 година)
и предметна област којој наставник припада (природно-математичка, друштвено-језичка, област предмета који развијају вештине и уметничке способности и област стручних предмета у средњим школама), a зависне варијабле су
процена блискости са ученицима и родитељима. У односу на родитеље независне варијабле су узраст њихове деце (родитељи ученика основне и средње
школе), а зависне варијабле су процена блискости са одељенским старешином.
Основна хипотеза од које се пошло у истраживању је очекивање да у
већој мери постоји блискост и везе узајамног привлачења него одбијање и
негативна осећања која укупној школској атмосфери могу максимално нашкодити, а васпитне ефекте учинити невидљивим. Посебне хипотезе су да нема
значајних разлика у ставу одељенских старешина у односу на узраст ученика
са којима раде (основна/средња школа), у односу на радно искуство и предмет
који предају; да нема значајних разлика у ставу ученика у односу на узраст и
пол и да нема значајних разлика у односу на родитеље различитог узраста
њихове деце.
У односу на циљ и задатке истраживања изабрани су узорци наставника
(који су у улози одељенског старешине), ученика и родитеља. Узорак је случајан и стратификован, одабран из 18 основних и 18 средњих школа из 9 општина Златиборског округа. Структура узорка је:
а) 401 наставник/одељенски старешина: 196 наставника (48,9%) запослених у основним школама и 205 наставника (51,1%) у средњим школама.
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Табела 1. Структура наставника према годинама
обављања дужности одељенског старешине
Године обављања дужности одељенског старешине
f
128
До 5
%
31,9
f
159
Од 6 до 15
%
39,7
f
93
Од 16 до 25
%
23,2
f
21
Преко 25
%
5,2
f
401
Укупно
%
100

Према варијабли која се односи на групе премета, наставнике, а уједно и
одељенске старешине смо поделили на оне који предају: друштвено-језичку
групу предмета 153 наставника (38,15%), природно-математичку групу предаје
123 наставника (30,67%), групу предмета који развијају вештине и уметничке
способности 47 наставника (11,72%) и групу стручних предмета предаје 78
наставника (19,45%).
б) 450 ученика: 214 ученика из основних (47,6%), а 236 ученика из средњих школа (52,4%), а према полу: 201 девојчица (44,7%) и 249 дечака (55,3%).
в) 417 родитеља: 193 родитеља ученика основних школа (46,3%) и 224
родитеља средњошколаца (53,7%).
За добијања квантитативних података коришћена је петостепена скала
социјалне дистанце коју је применио у свом истраживању Новак Лакета при
одређивању степена удаљености ученика од наставника (Лакета, 1998). Реч је
о монотоно детерминистичкој кумулативној скали у којој испитаници заокружују степен дистанце која је у складу са његовим ставом. Понуђене тврдње су:
„волео бих га имати као једног од најбољих пријатеља”, „волео бих да са њим
остварујем сарадњу, али не много често”, „свеједно ми је да ли ћемо бити
сарадници или не”, „не желим да са њим сарађујем” и „не желим да га видим”.
Сем тога, одељенске старешине, ученици и родитељи су процењивали и узајамне степене блискоси од „веома близак”, „делимично близак”, „осредње близак”, „слабо близак” до „веома слабо близак”.
Скалом социјалне дистанце анализирали смо однос одељенских старешина према ученицима и родитељима и обратно у виду континума који је
ишао од интимних, топлих, дружељубивих односа преко равнодушних до
крајње одбијајућих, готово непријатељских. Њеном применом утврђивали смо
степен разумевања и осећања које испољавају одељенске старешине са једне
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стране и ученици и родитељи са друге стране, а који директно утиче на атмосферу и климу у одељењу, успешност и квалитет узајамне сарадње, поверење и
карактер друштвених односа и квалитет васпитно-образовног рада у школи.
Од метода анализе података коришћена је дескриптивна статистика
(фреквенце, проценти) и корелативне технике ради утврђивања повезаности
међу варијаблама (χ2 тест).

АНАЛИЗА И ДИСКУСИЈА ДОБИЈЕНИХ РЕЗУЛТАТА
Одељенски старешина је мост који повезује три најважнија чиниоца
образовно-васпитног процеса (наставнике-ученике-родитеље), с тим што је
акценат у обавезама стављен на његову васпитну функцију као доминантну и
пресудну у овој комуникацији. С обзиром на то да је посао одељенског старешине препуштен личном сензибилитету, афинитету, мотивацији и перцепцији,
указала се потреба за детаљнијим преиспитивањем мишљења и ставова ученика и родитеља о улогама одељенског старешине. Ради објективнијег сагледавања ових односа, од одељенских старешина је тражено да на иста питања дају
одговоре ради поређења.
Анализирајући процене нивоа блискости одељенских старешина према
ученицима и родитељима утврдили смо да преко 80% одељенских старешина
процењује да је њихов однос према ученицима веома близак (38,2%) или
делимично близак (43,4%). Када је у питању њихов однос према родитељима,
више од половине одељенских старешина (56,1%) наводи да је њихов однос
присутан (веома близак (14,2%) или делимично близак (41,9%)). Дакле, одељенске старешине свој однос према ученицима процењују као знатно квалитетнији и динамичнији него према родитељима.
Табела бр. 2. Однос одељенских старешина према ученицима и родитељима

Веома близак
Делимично близак
Осредње близак
Слабо близак
Веома слабо близак

f
%
f
%
f
%
f
%
f
%

Однос према
Ученицима
Родитељима
153
57
38,2
14,2
174
168
43,4
41,9
71
155
17,7
38,7
3
19
0,7
4,7
–
2
–
0,5
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Процењујући блискост са одељенским старешинама, ученици и родитељи веома слично изражавају међусобну дистанцу тако да 68,2% ученика и
63,8% родитеља сматрају да је њихов однос са одељенским старешином веома
близак или делимично близак. Ипак, око трећине родитеља (31,8%) и ученика
(36,2%) процењује да је њихов однос дистанциран, односно средње, слабо и
веома слабо близак, што указује да се они ипак не осећају тако блиским са својим одељенским старешином, као што то процењују одељенске старешине.
Табела бр. 3. Однос ученика и родитеља према одељенским старешинама

Веома близак
Делимично близак
Осредње близак
Слабо близак
Веома слабо близак

f
%
f
%
f
%
f
%
f
%

Однос према
Ученицима
Родитељима
162
113
36
27,1
145
153
32,2
36,7
107
111
23,8
26,6
20
29
4,4
7
16
11
3,6
2,6

Процењујући став ученика и родитеља према одељенским старешинама,
већина њих би волели да оствари сарадњу са њим у мањем или већем обиму.
Тако мисли 75,6% ученика и 85,6% родитеља, док је свега 4,4% ученика и 3,1%
родитеља који не желе сарадњу или не желе да виде одељенског старешину.
Табела бр. 4. Став ученика и родитеља према одељенском старешини

Волео бих га имати
као једног од најбољих
сарадника
Волео бих да са њим
остварујем сарадњу,
али не много често
Свеједно ми је да ли ћемо
бити сарадници или не
Не желим да са њим
сарађујем
Не желим да га видим

f
%

Однос према
Ученицима
Родитељима
162
113

f
%
f
%
f
%
f
%
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Детаљнија анализа нам указује на различите процене односа одељенских
старешина основне и средње школе према ученицима и родитељима. Овакве
резултате можемо тумачити различитим нивоима зрелости ученика, различитим потребама и интересовањима ученика што условљава и различите односе
на релацији одељенски старешина–ученик–родитељ. С тога, одељенске старешине у основној школи исказују већу блискост са својим ученицицма (49% је
веома блиско) него одељенске старешине у средњој школи (27,8% је веома
блиско).

Графикон бр. 1. Социјална дистанца одељенских старешина
основне и средње школе према ученицима
Одељенске старешине основне школе су, такође, исказале знатно већу
блискост и према родитељима него одељенске старешине средњих школа на
шта нам указује и значајна статистичка разлика (χ2 = 17,72, df = 4, р = 0,00).
Веома блиских са родитељима је само 8,3% одељенских старешина средње
школе, док је и више него дупло (20,4%) одељенских старешина основне школе исказало свој близак однос. Овакав резултат указује на већу отвореност и
спремност одељенских старешина основне школе да сарађују, пружају подршку, развијају осећај сигурности и прихваћености, подстичу успешну међусобну комуникацију, међусобно поверење, разумевање перспективе другог,
развијају кооперативност, социјалну одговорност, толерантност, уважавање
различитости и сл. Аутори (Аврамовић, 2010; Аврамовић и Вујачић, 2010;
Богнар и Матијевић, 2005; Ђерманов и сар., 2016; Јелавић, 2008; Лалић, 2005)
овакву, позитивну социо-емоционалну климу сматрају кључном за квалитет
сарадње између наставника, ученика и родитеља. Насупрот позитивној, негативна клима и доводи до дистанцирања, пре свега ученика, а потом и родитеља
од одељенских старешина, указујући на потешкоће у међусобној комуникацији.
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Графикон бр. 2. Социјална дистанца одељенских старешина
основне и средње школе према родитељима ученика
Кад су у питању одељенске старешине које предају различите групе
предмета, није уочена статистички значајна разлика. Ипак, највећу блискост са
својим ученицима исказују одељенске старешине чији предмети развијају
вештине и уметничке способности (44,7%), а за њима су и остале три групе
предмета: одељенске старешине које предају природно-математичку групу
предмета (37,4%), одељенске старешине које предају друштвено-језичку групу
предмета (37,3%) и одељенске старешине које предају групу стручних предмета у средњим стручним школама (37,2%).
Слично одељенске старешине процењују свој однос и према родитељима. Највећу блискост према родитељима (веома близак и делимично близак)
исказале су одељенске старешине које предају друштвено-језичку групу предмета (57,5%), потом одељенске старешине чији предмети развијају вештине и
уметничке способности (57,4%), одељенске старешине које предају природноматематичку групу предмета (55,3%) и на крају одељенске старешине које
предају групу стручних предмета у средњим стручним школама (53,8%).
Ако поредимо одељенске старешине које иза себе имају различито
вишегодишње искуство у обављању послова одељенског старешина можемо
закључити да искуство не утиче на релацију блискости. Највећу блискост
исказују одељенске старешине које ове дужности обављају од 6–15 година
(86,1%), потом одељенске старешине са највише стажа (преко 25 година,
80,6%), па категорија од 16–25 година (77,5%), а најмање најмлађе одељенске
старешине (76,5%). Сличан редослед је и у односу блискости одељенских старешина различитог искуства у обављању ових послова према родитељима где
су се за „веома блиски” највише изјашњавале одељенске старешине које ове
дужности обављају преко 25 година (20,8%), потом одељенске старешине са
стажом од 6–15 година (15,7%), па категорија од 16-25 година (10,1%) и нај-
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мање најмлађе одељенске старешине (8,8%), с тим што су одговори већински
померени на скалу „делимично близак” и „осредње близак”.

НИВО БЛИСКОСТИ УЧЕНИКА СА ОДЕЉЕНСКИМ
СТАРЕШИНОМ
Потреба за блискошћу ученика са одељенским старешинама који су
примарно њихови предметни наставници, па тек онда одељенске старешине
произилази из позитивних емоција које прате рад на часу, неоптерећујуће
динамике рада, опуштености и ослобођености од страха везаном за оцењивање
јер је одељенски старешина увек толерантнији према ученицима „свог” одељења него према другим ђацима. Са растом и развојем, самосталност ученика
расте и бива све видљивија, али и потреба ученика за разумевањем, подршком,
пријатељским и искреним саветима.
Неки од аутора указују да у одељењима са позитивном социоемоционалном климом, ученици проводе више времена у интеракцији са
наставником и добијају више индивидуалне подршке од стране наставника.
Учеников доживљај брижног интерперсоналног односа са наставником и
вршњацима из одељења базира се на уважавајућим и кооперативним односима
који имају позитиван утицај на академско и интерперсонално понашање, као и
на ставове према школи и мотивацију ученика (Крњајић, 2007).
Добијени резултати овим истраживањем указују да млађи ученици имају
већу потребу да остваре блискост са одељенским старешинама јер нису достигли зрелости ниво самосталности и независности које већ поседују и осећају
старији ученици.

Графикон бр. 3. Социјална дистанца између ученика и
одељенских старешина
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Ученици су своју потребу за блискошћу са одељенским старешинама
исказали тако да се готово три четвртине испитаних ученика (68,2%) осећају
веома или делимично блиско са њима. Слична ситуација је и приликом процене квалитета сарадње коју би желели да имају са одељенским старешинама, те је
тако 38,7% ученика би желели одељенског старешину за најбољег пријатеља,
36,9% и не би баш често да се упушта у сарадњу и комуникацију са њим, а петина ученика (20%) је индиферентна у односу према свом одељенском старешини.

Графикон бр. 4. Графички приказ удаљености
ученика и одељенских старешина
При процени блискости ученика према одељенском старешини у односу
на различит узраст (основна, средња школа) уочена је статистички значајна
разлика (χ2 = 13,58, df = 4, р = 0,01). Ученици основне школе (веома близак
однос има 43,9% ученика) остварују непосреднији однос са својим
одељенским старешинама него ученици средње школе (28,8%).

Графикон бр. 5. Графички приказ удаљености ученика
различитог узраста и одељенских старешина
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Процењујући квалитет односа ученика према одељенском старешини
присутна је статистички значајна разлика и у ставовима ученика различитог
узраста (χ2 = 14,40, df = 4, р = 0,01) где готово половина ученика основне
школе (47,7%) би волела да има одељенског старешину за најбољег пријатеља,
у односу на трећину ученика средње школе (31%), а негативан став („не желим
да га видим”) је чешћи и у процени ученика средње школе (2,5% ученика
средње школе) него ученика основне школе (1,9%).

Графикон бр. 6. Графички приказ удаљености ученика
различитог пола и одељенских старешина
Анализирајући однос блискости и удаљености ученика и одељенских
старешина у односу на пол ученика, уочавамо да не постоји статистички значајна разлика у ставовима ученика. Девојчице изражавају већи ниво блискости
(„веома блиски” – 38,6%) него дечаци (32,8%) са одељенским старешином.

Графикон бр. 7. Графички приказ удаљености ученика
различитог пола и одељенских старешина
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Квалитет односа блискости дечаци чешће исказују неутралним и
негативним ставом него девојчице („Свеједно ми је да ли ћемо бити
сарадници” изјављује 21% дечака, „Не желим да са њим сарађујем” 2,5%, а
„Не желим да га видим” 4% дечака). Ово објашњавамо карактеристикама
везаним за узраст и развој, нарочито у когнитивној сфери личности, што се
манифестује у мишљењу, понашању, заузимању ставова. Психолози су
доказали да девојчице испољавају другачију перцепцију одређених појава, и
боље су прилагођене школској организацији и захтевима наставе (Хавелка,
2000). Сходно томе, девојчице боље прихватају школско учење, школске
обрасце понашања, школске норме и кључне актере школског живота –
наставнике, односно, одељенске старешине. С тога је и њихов однос према
одељенским старешинама процењен као блискији и интимнији.

Графикон бр. 8. Графички приказ удаљености ученика
различитог пола и одељенских старешина
Страни аутори указују на развојне моменте који доводе до различитих
испољавања понашања код мушког и женског пола. Камерон (Cameron, 1947)
је указао да у свакој култури и субкултури постоје стандарди зрелости који су
различити, како за поједине узрасте тако и за мушки и женски пол. Мек Корд
(McCord, 1961) истиче да учитељи показују већу симпатију према женској
деци због њихове послушности. Налази Шермана (Sherman, 1948) указују да
одсуство еманципације доводи до значајних промена у личности младе особе,
нашавши у адолесцентном узрасту 72% еманципованих младића и 28% еманципованих девојака. С друге стране, еманципована особа је мање субмисивна и
склонија одбацивању формалног ауторитета, што се неминовно одражава на
динамику односа у школском колективу (види: Хрњица, 1985: 113).
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Поредећи резултате овог и сличних истраживања уочавају се неке
сличности. Лакета (1985) је у оквиру обимног истраживања, испитујући
ставове ученика о понашању наставника у наставним и ваннаставним
активностима, установио да не постоји битна статистичка разлика између
општих ставова ученика различитог пола. До истих резултата су дошла и друга
домаћа истраживања која, као и наше, указују да се општи ставови дечака и
девојчица статистички значајно не разликују, мада девојчице генерално имају
позитивнији став према наставницима у односу на дечаке и више исказују
потребу од дечака да са наставницима буду пријатељи (Милошевић, 2015).

НИВО БЛИСКОСТИ РОДИТЕЉА СА ОДЕЉЕНСКИМ
СТАРЕШИНОМ
Родитељи представљају важан ресурс школе, али и кључни ослонац
одељенским старешинама у спровођењу васпитног-образовно процеса и јачању компетенција деце (ученика) на пољу мотивације, социјализације и интеграције у ширу друштвену заједницу. Током школовања, ученици пролазе кроз
различите развојне периоде и процесе сазревања који се одвијају истовремено
са васпитно-образовним процесом. Због тога је сарадња школе са родитељима
кључни фактор или услов да се ти процеси одвијају што је могуће усклађеније
и са што бољим резултатима и у односу на развој и сазревање и у односу на
образовање и касније осамостаљивање ученика.
Добра и отворена двосмерна комуникација, поштовање и уважавање
личности саговорника, заједнички договор и постављена јасна правила комуникације, поверљива и дискретна размена информација предуслов су добре
сарадње родитеља и одељенских старешина и основа блиског, сарадничког
односа. Квалитет овог односа је основа доброг васпитног рада са ученицима,
што је и циљ сваког одељенског старешине.
Процењујући блискост у комуникацији са одељенским старешинама као
важан сегмент успешне двосмерне комуникације, родитељи генерално процењују да им је однос близак, јер више од половине родитеља (63,8%) сматра да
је он веома близак или делимично близак. Нешто више од четвртине родитеља
(26,6%) је проценило да им је однос ни довољно добар али ни исувише лош,
док 9,6% родитеља процењује да је готово потпуно дистанциран у односу са
одељенским старешином. Ово указује да више од трећине родитеља (36%)
спорадично сарађује са одељенским старешинама, што се неминовно одражава
на свеукупан васпитно-образовни рад са ученицима али и квалитет сарадње са
родитељима.
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Графикон бр. 9. Социјална дистанца између
родитеља и одељенских старешина
Даља анализа односа између родитеља и одељенских старешина нам
указује да готово половина родитеља (43,2%) жели добру и блиску сарадњу са
одељенским старешинама („Волео бих га имати као једног од најбољих сарадника”), а приближно толико родитеља (42,4%) жели умерену, али отворену и
блиску сарадњу са одељенским старешинама („Волео бих да остварујемо
сарадњу, али не много често”). Равнодушних родитеља је 11,3%, а оних који
уопште не желе и одбијају сарадњу са одељенским старешинама је 3,1%. Овакви резултати указују да би требало преиспитати компетентност родитеља у
области васпитног рада са децом од најранијих узраста (Миленовић и Јефтовић, 2012; Николић, 2012).

Графикон бр. 10. Графички приказ удаљености
родитеља и одељенских старешина
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Однос одељенских старешина и родитеља ученика различитог узраста је
доста уједначен и није уочена статистички значајна разлика у проценама у
односу на варијабле. Ипак, родитељи основаца у нешто већем броју процењују
да је њихов однос са одељенским старешином близак (као веома близак однос
процењује 32,6% родитеља основаца и 22,3% родитеља средњошколаца).

Графикон бр. 11. Графички приказ удаљености родитеља ученика
различитог узраста и одељенских старешина
Процењујући која од наведених тврдњи најбоље одговара односу према
одељенском старешини, готово половина родитеља основне школе (47,2%) би
волела да су веома блиски („Волео бих га имати као једног од најбољих сарадника”), док су се родитељи ученика средње школе (46,4%) више опредељивали
за нешто умеренији став („Волео бих да са њим остварујем сарадњу, али не
много често”). Дакле, родитељи ученика основне школе генерално исказују
већу потребу за блиским односом са одељенским старешинама које ће им омогућити да своју родитељску улогу и обавезу при школовању и при праћењу
развоја своје деце, што успешније остваре, него што то очекују родитељи ученика средње школе.
Однос какав би желели да буде са одељенским старешином родитељи су
у највећем проценту проценили као најпозитивнији (43,2% родитеља би волео
да га има као најбољег пријатеља) мада је највише родитеља са завршеном
вишом школом и оваквим ставом (62,1%). Са нешто умеренијим ставом
(„Волео бих да са њим остварујем сарадњу, али не много често”) највише
родитеља је са завршеном високом школом или факултетом (45,5%), а неутралних процена („Свеједно ми је да ли ћемо бити сарадници или не”) је највише са завршеном основном школом (28,6%). Улога одељенског старешине у
успостављању и остваривању сарадње са родитељима кључна је, а добијени
резултати нам сугеришу да имамо простора за развијање, усавршавање, добро
планирање и реализацију равноправног, партнерског односа.
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Одељенске старешине имају кључну улогу и одговорност за успостављање добре сарадње с родитељима ученика, а да ли ће те сарадње бити,
каквог интензитета, са колико поверења толеранције, присности и са коликим
крајњим ефектима ће бити остварена, првенствено зависи од способности,
стручности и спремности одељенског старешине и родитеља да се ревносно и
искрено посвете овој заједничкој сарадњи. „У вези с тим, једни и други, не би
требало да постављају нереалне циљеве и очекивања, а њихово комплементарно васпитно дјеловање може да представља веома ефикасан, најчешће и
неопходан корективни фактор, појединцима школског узраста. Професионална
спремност наставника да успостави цјелисходну сарадњу с родитељима ученика, једноставно се подразумијева, мада она с родитељима ученика атипичног понашања мора бити знатно интензивнија и непосреднија” (Мијановић,
2013: 247–248).
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Наша претпоставка према којој одељенске старешине, ученици и родитељи остварују међусобно близак однос, је у потпуно потврђена, као и да одељенске старешине основне школе успостављају динамичнију, флексибилнију,
отворенију, непосреднију сарадњу како са ученицима, тако и са родитељима,
него одељенске старешине средње школе. Највећу блискост са ученицима
исказују одељенске старешине чији предмети развијају вештине и уметничке
способности. Сличан однос ставова је и приликом процене блискости одељенских старешина који и за себе имају различито вишегодишње искуство у улози
одељенског старешина, мада највећу блискост показују одељенске старешине
које су овој улози дужи низ година, а најмање најмлађе, најнеискусније одељенске старешине. Блискији однос је утврђен и на релацији ученик-одељенски
старешина где је потврђено да не постоји статистички значајна разлика у ставовима ученика у односу на пол, мада девојчице изражавају већи ниво блискости према одељенском старешини него дечаци, као и у односу на узраст (ученици основне школе изражавају већи ниво блискости са одељенским старешинама него ученици средње школе). Родитељи ученика су доста уједначени у
проценама односа блискости/удаљености од одељенског старешине (није
уочена статистички значајна разлика у проценама у односу на узраст деце и у
односу на образовни ниво), мада већи ниво блискости према одељенским старешинама показују родитељи ученика основне школе као и родитељи ученика
са вишим образовним нивоом.
Добијени резултати нам указују колико је улога одељенског старешина
комплексна као и на потребу појачаног стручног усавршавања наставникa за
ефикаснију улогу одељенског старешинства у савременој школи кроз индивидуално стручно усавршавање и стручно усавршавање у оквиру школе. Сем
тога, резултати указују на педагошки оптимизам и потребу да се континуирано
развијају интерперсонални односи, док утврђена социјална дистанца између
ученика, наставника и родитеља указује на степен разумевања и осећања, на
пријатељски и сараднички однос. Сходно овоме, развија се потреба да се
наставници развијају у својој професионалној улози, односно да повећавају
осетљивост и компетентност за разумевање социјалних феномена, као што су,
пре свега, социјална дистанца, а за њом и предрасуде, стереотипи, дискриминација, нетолеранција и сл. Наставници, стога, морају развијати вештине које
ће им омогућити стварање атмосфере прихватања и разумевања као са родитељима, тако и са ученицима у одељењу, али и у школи.
Резултати овог истраживања могу бити добра смерница наставницима у
будућем раду, а пре свега, да се са више пажње и педагошког такта посвете
оним ученицима који од блискости и пријатељског става према наставницима
одступају и узмичу. Посебно је алармантна дистанца између ученика и настав-
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нике, а поготову она која прелази у непријатељство, јер може пореметити
атмосферу у одељењу, нарушити мотивацију и аспирацију ученика и створити
трајни отпор за даље учење. Проблеми у комуникацији са родитељима могу
само погоршати лошу ситуацију. С тога, овај рад треба да буде подстрек за
друге правце истраживања, за изналажење различитих инструмената и техника
за испитивање климе и односа у тријади ученик-наставник-родитељ и за предузимање значајних напора у побољшању васпитне ефикасности одељенског
старешине као и осталих наставника. Уједно указује и на чињеницу да се одељенским старешинама недовољно бавимо како на пољу иницијалног образовања, тако и приликом увођења у посао (приправништва), током професионалног развоја услед скромне понуде различитих стручних усавршавања, услед
системског недостатка подршке за све оно што наставници у улози одељенског
старешине свакодневно обављају, али и недостатком неопходног интересовања истраживача да се овим сегментом васпитног рада интензивније баве.
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SOCIAL DISTANCE OF CLASS LEADERS FROM PRIMARY
AND SECONDARY SCHOOL STUDENTS AND THEIR PARENTS
Summary
The quality of interpersonal relationships between participants in the educational
process (class teachers, students, parents) affects the creation of a favourable
socio-emotional climate in and out of the classroom, and is also a significant factor of
integration or disintegration of the collective, good or bad interpersonal relationships,
satisfaction or dissatisfaction, success or failure achieved by students. In general, it
always has a positive effect on the development of students` behaviour, and it depends
on the conditions under which a class was formed, the way the class is managed, the
position that students have in the class, their mutual relations and students' readiness for
appropriate cooperation. With this paper, we explored the social distance that the class
teacher sets in relation to students and their parents as an important prerequisite for a
qualitative, open and productive cooperation among the actors of the educational
process. The sample consisted of teachers in the role of class teachers, students and their
parents from 36 primary and secondary schools in the Zlatibor district. The results of this
research indicate that class teachers in primary and secondary schools generally have a
close relationship with students and parents, although a more direct cooperation is
achieved by class teachers in primary schools than in secondary ones. This confirms a
more intensive educational function of primary school, as opposed to a more dominant
educational function of secondary school and thus a more dynamic, complex, open and
direct work of class teachers in primary school with students and parents.
Keywords: class teacher, social distance, student, parent, closeness, distance.
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УЛОГА, МЕСТО И ЗНАЧАЈ ДОМА УЧЕНИКА
СРЕДЊИХ ШКОЛА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ
СИСТЕМУ
Апстракт: У овом раду бавили смо се улогом и местом дома ученика
средњих школа у васпитно-образовном систему Републике Србије. У раду
се полази од представљања дома ученика и школе са интернатом у законским оквирима, тачније тежили смо да прикажемо на који начин се дом
ученика одређује у закону и правилницима, као и који су конкретни законски оквири који регулишу овај део васпитања и образовања. У наставку
рада, бавили смо се појмовним одређењем дома ученика и школе са интернатом користећи педагошке речнике и енциклопедије, као и радове домаћих
аутора. Представили смо које све улоге има дом ученика као институција,
односно приказали смо и објаснили савремене функције дома ученика
попут социјалне, педагошке, психолошке и других. Поред тога, у раду смо
приказали како је замишљен педагошки рад у дому ученика, анализирали
смо и представили актуелни Правилник о основама програма васпитног
рада у дому ученика, све са циљем да прикажемо које је место и улога ових
васпитно-образовних институција, као и какав је значај ових установа за
ученике у њиховом адекватном васпитању и образовању које се реализује
ван родитељског смештаја.
Кључне речи: дом ученика, интернат, васпитно-образовни систем,
средња школа.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Домови ученика и интернати при школама представљају васпитнообразовне институције у којима су смештени ученици који се школују и живе
ван свог места боравка, односно изван родитељског/старатељског дома. Ове
институције реализују по свему својствен васпитно-образовни рад са учени*

milankomnenovic92@gmail.com
Рад је настао у оквиру пројекта Настава и учење: проблеми, циљеви и перспективе, бр.
179026, чији је носилац Педагошки факултет у Ужицу, а који финансира Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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цима који је одређен према васпитном програму установе и плану активности.
Дом ученика најчешће се везује за средњошколски оквир васпитања и образовања, али постоје примери где је дом ученика, односно интернат, у склопу
основне школе.
Историја домова ученика суштински је повезана са општом историјом
школства. Наиме, први домови се појављују са првим школама у Вавилону,
Египту и другим старим цивилизацијама (Kolesarić, 2019) које су образовале
будуће свештенике, војнике, државне чиновнике и остало (Vukasović, 2001).
Функције домова су се кроз историју школства мењале, допуњавале и усавршавале. На развој домова ученика у прошлости утицала је: (1) тежња да се
оствари што потпунији утицај на развој и понашање васпитаника и спрече
негативни спољни утицаји и (2) неразвијеност школске мреже и постојање
појединих средњих школа само у већим градовима (Маловић и сар., 1998).
Данас домови ученика представљају значајан фактор у процесу васпитања,
образовања и социјализације адолесцената (Birošević, 2014). Према подацима
Републичког завода за статистику, у школској 2019/2020. години број ученика
у редовним средњим школама у Републици Србији био је 2498541 (средње
образовање – почетак школске 2019/2020). Један број тих средњошколаца
живи и ради у домовима ученика и школама са интернатом које чине саставни
део средњошколског васпитно-образовног система у нашој земљи. Прецизније,
према подацима Министарства просвете, науке и технолошког развоја који су
дати у Конкурсу за пријем ученика средњих школа у установе за смештај и
исхрану, у Републици Србији постоји 30 домова ученика средњих школа и 29
школа са домом, односно интерната. Укупан капацитет ових смештаја износи
11013 ученика са расподелом од 7883 ученика у домовима и 3130 у интернатима (Конкурс за пријем ученика средњих школа у установе за смештај и
исхрану, 2020).
У раду ћемо покушати да представимо како се дом ученика сагледава
кроз законске оквире васпитања и образовања, како се дом ученика појмовно
одређује у домаћој литератури, која је улога дома ученика као васпитнообразовне институције, односно које функције дом ученика има и обавља у
образовном систему. Поред тога, представићемо и основе програма васпитног
рада који је актуелан и размотрити одређене проблеме са којима се практичари
суочавају у васпитном раду све са циљем да покушамо да сагледамо које је
место и улога, као и какав је и колики значај ових институција у васпитнообразовном систему.
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ДЕФИНИСАЊЕ ДОМА УЧЕНИКА И ШКОЛЕ СА ДОМОМ
У ЗАКОНУ
У наставку укратко ћемо представити кључне делове у закону који
одређују и описују дом ученика, школу са домом (интернат) и васпитни рад у
тим институцијама како би се сагледало како се овај сегмент васпитања и
образовања препознаје и одређује у законима2. Поред реализације школског
програма општег, стручног и уметничког образовања и васпитања, школа
може обезбедити смештај и исхрану ученика и може остварити васпитни
програм за ученике у школи са домом. Завод за унапређивање образовања и
васпитања3 обавља стручне послове који се између осталог односе и на
припремање основа васпитног програма за школе са домом и домове ученика.
Васпитни рад са ученицима у дому и школи са домом остварује васпитач у
оквиру 30 сати непосредног васпитног рада са ученицима4.
Према Закону о средњем образовању и васпитању (2020), школа са
домом обезбеђује смештај и исхрану ученика у складу са законом којим се
уређује ученички стандард5. У Закону о ученичком и студентском стандарду
(2019)6 истиче се да ученик средње школе има право на смештај, исхрану и
васпитни рад. Васпитним радом се обезбеђује: (1) развијање интелектуалних и
радних способности ученика; (2) очување и унапређење здравља; (3) помоћ у
учењу и испуњавању школских обавеза; (4) праћење постигнућа ученика; (5)
подстицање социо-емоционалног развоја личности ученика; (6) развијање
моралних и естетских вредности и организовање слободног времена ученика.
Васпитни рад у дому ученика реализује се на основу програма васпитног рада који
доноси управни одбор установе на предлог педагошког већа, а у складу са основама васпитног програма. Програмом васпитног рада се утврђују: циљеви, задаци,
исходи, врсте, трајање и облици рада и друга питања од значаја за васпитни рад.
Васпитно-образовни рад се реализује у васпитним групама до 25 ученика.
Поред представљених закона, треба поменути да је васпитање и образовање у оквиру домова ученика законски обухваћено и у стратегијама и правилницима7. На крају, представићемо један правилник који је ступио на снагу
2

Закон о основама система образовања и васпитања (2020), Закон о средњем образовању и
васпитању (2020), Закон о ученичком и студентском стандарду (2019).
3
У оквиру Центра за развој програма и уџбеника.
4
Закон о основама система образовања и васпитања (2020: чланови 40, 56, 89, 135, 160).
5
Закон о средњем образовању и васпитању (2020: члан 4).
6
Закон о ученичком и студентском стандарду (2019: чланови 3, 8, 20, 41)
7
Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године (2012), Правилник о програму
свих облика стручних сарадника (2012), Правилник о сталном стручном усавршавању и
напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника (2018), Правилник о
педагошкој норми васпитача и стручног сарадника психолога и педагога у дому ученика
(2019).
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5. септембра 2020. године. У питању је Правилник о стандардима компетенција за професију васпитач у дому ученика и школи са домом ученика и његовог професионалног развоја (2020). Овај правилник не тиче се директно институције дома ученика што је основна тема овог рада, али се директно тиче
носиоца васпитног рада у оквиру ове институције, односно његових компетенција за васпитни рад. С обзиром на то и чињеницу да је правилник новијег
датума, укратко ћемо га представити у овом раду.
Правилник представља оквир за синхронизовано деловање на различитим нивоима будући да развијање компетентности представља процес који не
зависи искључиво од васпитача, већ је за то потребан другачији приступ у
којем делује више чинилаца: (1) систем образовања и васпитања (закони и
прописи); (2) дом ученика (документа којима се планира и прати професионални развој васпитача); (3) индивидуални ниво (активности којима сам васпитач планира свој рад и даљи професионални развој). Када је у питању компетентност васпитача у овом правилнику, она је дата кроз три области као:
(1) компетенције за професионални приступ пракси; (2) компетенције за пружање подршке ученицима и (3) компетенције за комуникацију и сарадњу. Ове
три области компетентности су конкретизоване кроз наредне три категорије:
(1) знања која су потребна васпитачу, (2) вештине које треба имати и ставове и
(3) вредности које треба заступати. У Правилнику се истиче да иако су компетенције дате у различитим областима и свака од области кроз три категорије,
оне у пракси делају интегрисано као кумулативне вредности.
Циљ ових стандарда је у тежњи да се осигура и унапреди квалитет васпитног рада у дому ученика чиме се директно доприноси и остваривању
општих исхода образовања и васпитања. Предност Правилника, односно представљених стандарда компетенција можемо уочити у чињеници да се васпитачи не остављају као једини субјекти који су одговорни за њихово професионално усавршавање и, у крајњем, исходе васпитно-образовног процеса ученика, него се одговорност распоређује на:
1) доносиоце одлука о системским мерама и активностима којима се
подржава развој компетенција васпитача;
2) просветне саветнике у оквиру стручно-педагошког надзора и пружања подршке васпитачима;
3) руководиоце и стручне сараднике дома ученика за планирање стручног усавршавања васпитача;
4) креаторе програма сталног стручног усавршавања;
5) васпитаче у дому као проценитеље властитих компетенција и планирања професионалног развоја.
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Све наведено требало би васпитачу да помогне у сопственом професионалном раду тиме што би се његове компетенције усавршавале како би адекватно одговорио на савремене динамичне вапитно-образовне ситуације (Правилник о стандардима компетенција за професију васпитач у дому ученика и
школи са домом ученика и његовог професионалног развоја, 2020).
Из овог кратког представљања делова више закона и правилника који се
тичу дома ученика као институције и програма васпитања и образовања у
оквиру исте, можемо видети да се у поменутим законима дом ученика одређује
као васпитно-образовна институција која, у најширем смислу, ученицима
обезбеђује смештај, храну и васпитни рад. Васпитни рад се базира на основу
васпитног програма који доноси управни одбор установе који је усклађен са
основама васпитног програма који се доноси од стране Центра за развој програма и уџбеника у оквиру Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Програмом васпитног рада утврђују се циљеви, задаци, исходи, облици рада и
друга значајна питања, док се самим васпитним радом тежи ка: унапређивању
интелектуалних способности ученика, подстицању социо-емоционалног развоја личности ученика, развијању моралних и естетских вредности и других
важних сегмената личности.

ТЕРМИНОЛОШКО ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМА ДОМ УЧЕНИКА
Када је у питању одређивање појма дом ученика, у Педагошком речнику
(Теодосић, 1967) дом ученика се описује као установа која обезбеђује смештај,
исхрану и васпитање ученика, док се за примарни разлог постојања истиче
погодност васпитног утицаја на ученике. Оснивање интерната најчешће је
условљено потребом да се омогући школовање ученицима којима је школа на
великој удаљености од места пребивалишта, као и самом природом практичног сегмента наставе одређених образовних профила који захтева интернатски
тип смештаја (попут војних, полицијских, учитељских, медицинских школа). У
Речнику се прави разлика између школа-интерната – васпитне установе које у
себи обједињују школу и интернат и домова ученика који у свом саставу немају школу, те ученици похађају различите средње школе. Сродни појам дому
ученика и интернату је и интернатско васпитање, које се одређује као институционално васпитање у интернатима које допуњује школско васпитање, а по
својој намени преузима у мањој или већој мери део задатака породичног васпитања (Теодосић, 1967).
У Педагошкој енциклопедији (Potkonjak i Šimleša, 1989) примећујемо да
су се појмови дома ученика и интернатске педагогије у већој мери развили у
односу на њихово одређивање у издању Педагошког речника насталом 22
године пре Енциклопедије. Наиме, дом ученика се одређује као васпитнообразовна организација у којој се ученицима обезбеђује смештај, исхрана, вас-
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питни рад и помоћ при изради домаћих задатака и учењу. Поред тога, ученицима се пружа могућност квалитетног и садржајног слободног времена у виду
културног, забавног и спортског живота. Сврха постојања домова ученика је у
изједначавању услова за стицање жељеног образовања ученика. Интернатска
педагогија се одређује као специфична и јединствена по томе што се у њој сједињују породична и школска педагогија. У интернатима се омогућава организација васпитног рада која се реализује на самоуправној основи (Potkonjak i
Šimleša, 1989). Из овог одређивања дома ученика можемо видети да се делатност дома ученика и васпитача проширила, односно да се поред смештаја,
исхране, васпитања ученика и помоћи при учењу, дому ученика као васпитнообразовној установи приписује и брига о организованом слободном времену
ученика које наступа након испуњавања дневних (школских) обавеза.
Дом ученика се одређује и као установа средњошколског васпитања и
образовања која својим програмом рада обезбеђује основне егзистенцијалне
услове за васпитање и образовање ученика у виду смештаја, исхране, здравствене заштите и целокупну организацију живота и рада у и изван комплекса
дома ученика (Rosić, 2001). Будући да дом ученика реализује егзистенцијалне
потребе, може се рећи да дом преузима одређене делове породичних обавеза,
те да неким делом ова установа привремено замењује примарну породицу ученика (Јешић, 2009). Поред основних животних потреба, у дому се ученицима
обезбеђују услови за учење и помоћ при учењу, културно-забавне активности
и физичка рекреација. С обзиром на то да се у дому ученика живи и ради у
специфичним условима, самим тим и васпитни процес има другачија обележја
– функционално је повезан са васпитањем у породици и васпитно-образовним
радом у школи (Комненовић, 2018a). Како Јешић (2009) наводи, домови ученика представљају установе социокултурног и образовно-васпитног карактера
које битно утичу на социјално и ментално сазревање ученика корисника услуга дома. У складу са претходним, дом ученика представља педагошку средину
која се заснива на потенцијалном ангажману ученика који се реализује преко
васпитне активности у интеракцијском троуглу између: ученика, васпитача и
ученика, стручних сарадника. Васпитна активност васпитача у дому би требало да се интегрише у свакодневни живот тако да се активности васпитача разумеју као сараднички однос између ученика и васпитача, а васпитач би требало да представља важну подршку ученику (Маловић и сар., 1998). Уз егзистенцијални и васпитно-образовни аспект, дом ученика пружа подршку целовитом развоју ученика и савладавању различитих препрека које адолесценти
имају у социоемоционалној сфери (Комненовић, 2018b).
Клапан у монографији Учење у ученичком дому (Klapan, 1996) приказује
ставове више аутора који су у својим радовима дефинисали појам дома ученика (Dekleva; Palov; Vojtehovski; Martinović; Smrček; Klojčnik; Skalar; Prelog;
Malić i Mužić; Nola; Đula; Mrkonjić; Vukasović; Kostova; Pšunder, prema: Klapan,
1996). Како Клапан наводи, код поменутих аутора приликом дефинисања појма дома ученика, полазило се од дилеме да ли су ове институције социјалног
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или васпитног (педагошког) типа. Тачније, у дефиницијама аутора (временски
опсег настајања поменутих дефиниција је између 1963. и 1992. године) које су
представљене у монографији, поједине наглашавају само социјалну функцију
(у виду смештаја и исхране ученика), а друге само педагошку функцију (васпитног рада, подршке у учењу). Клапан наводи да овакав вид дефинисања
доприноси непотпуном (суштинском) одређивању, јер су обе функције подједнако важне и заступљене у институцији какав је дом ученика (Klapan, 1996).
Као и што је случај са циљевима васпитања и образовања, можемо видети да су се током историјског развоја мењале и функције живота и рада у дому
ученика, с тим што је адекватније рећи да су се дешавале квалитативне промене у поимању важности истих будући да се функције нису губиле, него су се
допуњавале и надограђивале. У складу са тим, потребно је напоменути да у
савременом схватању дома ученика постоји неколико функција које се реализују
у овој васпитно-образовној институцији које ћемо представити у наставку рада.

САВРЕМЕНО СХВАТАЊЕ ФУНКЦИЈА ДОМА УЧЕНИКА
Већина аутора (Birošević, 2014; Ćuk, 2012; Kolesarić, 2019; Rosić, 2001,
2007; Vidaković, 2018; Zegnal, 2006; Zovko i Vukobratović, 2018) као три најважније функције дома ученика наводе социјалну, педагошку и психолошку
функцију. Социјалну функцију аутори одређују преко опште улоге дома ученика у образовном систему. Ова улога се огледа у задатку дома ученика у ублажавању социјалних неједнакости ученика и успостављању једнаких услова за
васпитање и образовање (Rosić, 2001; Kolesarić, 2019). На тај начин дом ученика постиже довођење социоекономских разлика међу ученицима на минималну осцилацију, односно можемо рећи да дом ученика чини извесну амортизацију крајњих тачака када су у питању разлике међу ученицима које долазе из
породичног, односно социоекономског контекста. Психолошка функција подразумева формирање позитивне атмосфере и поверења између васпитача и
ученика. Поред тога, велики значај има и каква је општа атмосфера у дому,
начин комуникације између васпитача и ученика и друго. Међусобно поверење
се заснива на принципима поштовања, демократије и хуманости тако да резултат буде изграђена личност ученика која је самокритична (Rosić, prema: Kolesarić, 2019; Vidaković, 2018), док лични пример васпитача представља кључни
значај у стварању поверења (Ćuk, 2012). Педагошка функција дома ученика
препознаје се у квалитетном образовању ученика чији је циљ повећање самоактуализације ученика у сваком сегменту (Rosić, 2001; Kolesarić, 2019). Циљ
педагошке функције је да задовољи све развојне потребе ученика и створи
позитивну атмосферу рада, сарадње и поштовања. Уз то, као важан сегмент
истиче се и развијање и подстицање комуникације двосмерног карактера између ученика и васпитача која даље води ка развијању квалитетније основе за
реализацију образовних задатака (Klapan, prema: Kolesarić, 2019). Осим соци-
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јалне, психолошке и педагошке функције које се међусобно прожимају (Birošević, 2014), аутори наводе и друге функције дома ученика попут еколошке,
здравствене, хигијенске, културне, спортске (Ćuk, 2012). Другачији концепт
функција дома ученика од поменутог даје Јешић (2009) који функције дома
препознаје кроз социјално-заштитни, социјализацијски, адаптациони, контролни и васпитни аспект.
Социјално-заштитна функција има за циљ да ученицима ниског социоекономског статуса пружи прилику да приступе средњошколском образовању
тиме што ће им дом омогућити егзистенцијалне услове – смештај, исхрану,
здравствено-хигијенску заштиту и друго. Циљ социјално-заштитне функције
дома је да учениково „кретање образовном лествицом мање зависи од економске моћи родитеља, а више од интелектуалног потенцијала и залагања сваког
ученика” (Јешић, 2009: 25). Ову тврдњу аутор поткрепљује податком да највећи број ученика у дому долази из руралних средина и од родитеља са основним образовањем, што, по Јешићу, значи да је дом врста социјалног отвора
која помаже ученицима у напредовању „врху пирамиде образовног система”
(Јешић, 2009: 25). Социјализацијска функција дома пружа могућност социјализације ученика са другим ученицима како би појединац могао нормално да
функционише у новој средини. Будући да ученик долази из породичне средине
у домску средину која је за њега непозната, може се догодити да поједини ученици имају потешкоћа у акомодацији. Решење за прилагођавање се налази у
заједничким активностима чије су главне карактеристике интеракција и комуникација чиме се реализује процес упознавања и стицања међусобног поверења између ученика. На социјализацијску се надовезује адаптациона функција
дома где се ученик прилагођава на одговарајућу социоемоционалну климу која
постоји у дому и васпитној групи. Како би успешно пребродио новонасталу
ситуацију, ученик би требало да има адекватну подршку од својих васпитача
који ће саветодавним радом помоћи у прилагођавању ученика домском животу
и раду. Контролна функција дома најчешће се везује за академски успех ученика. Првенствено се од дома ученика и васпитача очекује да обезбеде адекватне услове за учење како би ученик несметано реализовао школске задатке.
Поред тога, васпитач може предложити ученику начине и технике учења које
ће дати најефикасније резултате. Тада васпитач треба да контролише колико и
како ученик учи, као и ефекте тог учења. Осим обезбеђивања услова за учење
и помоћи при реализацији задатака, васпитач у контролној функцији проверава
одрађене задатке ученика, општи успех и понашање ученика у школи. Наиме,
васпитач извештава родитеље о општем успеху ученика у школи и дому,
извештава и тражи помоћ од родитеља уколико има неких потешкоћа (Јешић,
2009). Разменом информација, заједничким интересовањем за дете/ученика
постиже се повезивање васпитног утицаја које дете има из породице од стране
родитеља и утицаја које дете има у дому ученика од васпитача.
Не желећи да објашњене функције дома ученика представимо по хијерхијском или било којем другом реду (будући да се функције дома међусобно
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прожимају и надовезују једна на другу) за крај овог представљања оставили
смо васпитну функцију као сегмент рада ове установе који је интегрисан „у
самој дефиницији дома ученика” (Јешић, 2009: 31). Какав је однос између васпитне и контролне функције дома говори и то да васпитна функција омогућава
ученику сталну помоћ васпитача кроз разговоре, саветовања и подршку, док
контролна функција служи како би ученик био преусмерен од стране васпитача у жељеном правцу (Комненовић, 2018a). Дакле, васпитачева улога се не
састоји у томе да ученицима наметне одређене вредности (друштвене, моралне), већ да ученике натера да размишљају о истим, да те вредности разматрају
самостално и са другим ученицима.
Када је реч о савременом схватању функција дома ученика, можемо
увидети да су се функције историјски развијале почевши од егзистенцијалног
сегмента, педагошког и психолошког, тако да сада имамо више начина класификације по ауторима. Горе поменуте функције представљају досадашњи
резултат практичног и теоријског сегмента изучавања васпитања и образовања
ученика у оквиру дома ученика и интерната. Овим функцијама не исцрпљује
се крајња улога дома, већ оне представљају тренутни исход емпиријског и
научног промишљања о могућностима дома ученика као васпитно-образовне,
социјалне и егзистенцијалне средине. Функције које смо представили чине и
основу васпитног рада у дому ученика, тачније утичу на организацију и осмишљавање програма рада.

ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА У ДОМУ УЧЕНИКА
Дом ученика као део (најчешће) средњошколског васпитно-образовног
система представља средину која има одлике школског образовно-васпитног
рада и истовремено има карактеристике породичног васпитања. Наиме, дом
ученика поседује карактеристике породичног васпитања из разлога што у овим
институцијама станују ученици који похађају средњу школу у другом граду,
тако да дом ученика представља извесну замену за породичну средину. Поред
тога што живе у дому, од ученика се очекује да своје школске обавезе редовно
испуне, тако да можемо рећи да дом у свом раду има донекле и продужени
школски утицај на ученике (Комненовић, 2018a). Коначни циљ васпитања је
увек исти – развити природне потенцијале појединца и оспособити га за активан и користан живот у друштву. Оно што зависи од институције и запослених
у истој јесу начини и средства за постизање постављеног циља (Јешић, 2009).
Концепт васпитног рада у дому ученика
За разлику од школе где је васпитно-образовни рад нормативно чврсто
регулисан оквирима наставног плана и програма, у дому ученика васпитно-
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образовни рад није стриктно нормиран, односно прописан програм васпитног
рада није детаљан као у школи (изузев циљева и задатака који су прецизно
дати). Васпитно-образовни рад у домовима ученика замишљен је тако да се
остварује преко реализације одговарајућих програмских целина. Те програмске целине чине полазну тачку и оквир који би васпитачи требало да разрађују
и конкретизују имајући у виду конкретне услове у дому (Трнавац, 2002). Оно
што је сигурно јесте да васпитни рад у дому не треба да буде стихијски, односно препуштен импровизацији и ентузијазму васпитача у дому, него васпитне
активности морају бити у потпуности планиране и програмиране како би се
постигли постављени циљеви васпитања (Комненовић, 2018c). Вукасовић
(Vukasović, 2001) сматра да су општи задаци васпитања у домовима ученика:
(1) физички развој и брига о здрављу (исхрана, хигијенске навике); (2) интелектуални развој (учење, читање, разговори); (3) морални развој (заједнички
живот, понашање у складу са нормама друштва); (4) радно васпитање (радне
навике, култура учења); (5) развој естетског васпитања (посете културним
догађајима у граду и остало).
Програм васпитног рада у дому ученика
У односу на претходни (1997), актуелни програм васпитног рада у школи са домом и дому ученика из 2015. године даје већу могућност програмирања и планирања васпитних активности. Према актуелном Правилнику (2015),
циљ васпитног рада у дому и интернату је:
(1) обезбеђивање оптималних услова за доступније, ефикасније и квалитетније образовање и васпитање ученика;
(2) оспособљавање ученика за успешно функционисање у условима
одвојености од породице и сналажење у различитим проблемским
ситуацијама;
(3) подршка развоју личности ученика у складу са узрасним и личним
потребама, индивидуалним карактеристикама и интересовањима;
(4) јачање компетенција ученика које доприносе социјалној интеграцији.
Програм васпитног рада у дому огледа се у томе што сваки
дом/интернат за планирање васпитног рада има основу у поменутом правилнику. С обзиром на то да се домови ученика (и интернати) међусобно разликују по својим карактеристикама у виду образовних профила, капацитета и услова смештаја и друго, свака установа прави сопствени план и програм васпитног рада који садржи циљеве, исходе, садржаје, врсте активности, облике рада
и друга питања од значаја за васпитни рад (Правилник о основама васпитног
програма у школи са домом и дому ученика, 2015). Програм васпитног рада је

76

Комненовић, М.: Улога, место и значај дома ученика средњих школа...
ЗБОРНИК РАДОВА  ГОД. 23  БР. 22  ДЕЦЕМБАР 2020  67–84

организован преко четири подручја и за свако подручје је одређен циљ и исход
(Табела 1)8.
Табела 1. Табеларни приказ програма васпитног рада
у дому ученика и интернату
Област
Учење и школска
успешност
Циљеви
Подршка процесу
Помоћ ученицима да
прилагођавања
самостално и
ученика на живот
успешно уче,
у дому и окружењу
постижу образовне
у коме су дом и
резултате и изграде
школа.
одговоран однос
према школским
обавезама и
професионалном
развоју.
Исходи
Познаје организацију Познаје и примењује
дома, начин
ефикасне стратегије
функционисања;
учења;
зна своја права и
прилагођава навике
обавезе које се односе учења на услове у
на живот у дому;
дому;
прихвата одвојеност
процењује сопствени
од куће и живот у дому; школски успех и
уме да брине о себи и узроке тешкоћа;
својим стварима;
поставља реалистичне
сналази се у окружењу циљеве и предузима
у коме су дом и школа; одговарајуће
зна где и на који начин активности за
може да добије
остварење;
потребне информације заинтересован је за
и помоћ.
учење и постизање
школског успеха;
испуњава школске
обавезе;
Адаптација на живот
у дому

8

Животне
вештине

Живот у
заједници

Оспособљавање Оснаживање
ученика за
ученика за
активан и
социјалну
одговоран
интеграцију.
однос према
сопственом и
туђем животу
кроз стицање
различитих
животних вештина.
Реално сагледава
себе, потребе,
интересовања;
одговорно се
односи према
сопственом
здрављу
познајући одлике
здравих стилова
живота; води
рачуна о личној
хигијени;
препознаје
сопствена и туђа
осећања;
изражава критички однос према
информацијама и
вредностима
исказаним у
медијима и
окружењу;

Својим
понашањем
уважава различитости и поштује
права других;
препознаје
предрасуде,
дискриминацију;
конструктивно
комуницира;
испољава
социјално
пожељне облике
понашања;
конструктивно
решава сукобе;
прихвата
одговорност за
сопствено
понашање;

Табела је преузета из Правилника о основама васпитног програма у школи са домом и
дому ученика (2015).
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уколико има тешкоће
у учењу благовремено
тражи помоћ,
показује спремност
да другима помогне
у учењу;
учествује у
организованим
додатним
активностима из
области за коју је
заинтересован;
одговорно доноси
одлуке које имају
последице на његов
професионални
развој.

изражава
правилне ставове
према ризичном
понашању;
одговорно се
односи према
сопственој и
туђој безбедности;
у стресним
ситуацијама
конструктивно
реагује;
тражи помоћ
уколико има
тешкоће;
конструктивно
користи слободно
време.

уме да сарађује,
аргументовано
износи сопствено
мишљење;
учествује у
активностима које
организује дом;
иницира и/или
прихвата
промене
усмерене ка
унапређивању
квалитета
живота у дому;
спреман је да
пружи помоћ
другима који
имају тешкоће.

Програм васпитног рада је подељен на четири области које васпитач у
непосредном раду са ученицима интегрише зато што су оне природно повезане
и подједнако значајне. Ово исто важи и за исходе – сви исходи су значајни
како би се постигао општи циљ програма. Између исхода постоји повезаност
јер остваривање једног исхода доприноси остваривању других исхода. Већи
број исхода представља резултат кумулативног дејства васпитног рада тако да
се свакодневним активностима доприноси напредовању ученика ка исходима.
По врсти, исходи се групишу на: (1) сазнајне, (2) емоционалне и (3) вољне.
Аутори Правилника посебну пажњу посвећују подршци ученицима у конструктивном провођењу слободног времена које ће бити у складу са сопственим интересовањима ученика и могућностима дома ученика. Васпитачев задатак у области слободног времена је да организује различите активности на предлог и у складу са интересовањима ученика и могућностима установе (Правилник
о основама васпитног програма у школи са домом и дому ученика, 2015).
Из представљеног Правилника, можемо видети да су основе васпитног
програма засноване тако да подразумевају поштовање узрасних карактеристика ученика и индивидуалних разлика међу њима. Васпитачев задатак је да
сарађује са ученицима у виду праћења њихових интересовања, могућности,
потреба, актуелних дешавања и да у складу с тим одабере одговарајуће садржаје и облике васпитно-образовног рада. Према представљеним Основама,
васпитни рад у дому замишљен је тако да ученици буду директно укључени у
организацију активности у дому. Ученици имају могућност предлагања, планирања и одабира различитих активности чиме се они подстичу на иницијативност, партиципацију и тимски рад што резултира постављањем ученика у
централни положај васпитних активности. Предуслови за квалитетан васпит-
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но-образовни рад у дому су перманентна међусобна комуникација (формалног
и неформалног типа) коју одликује уважавање, искреност и поверење између
васпитача и ученика. Правилник доноси и могућност укључивања васпитача,
као лица које познаје ученика, у планирању, припреми и реализацији индивидуалног образовног плана који доноси школа (уколико постоји потреба за
додатном подршком). На тај начин, дом ученика и школа, односно васпитачи и
наставници као реализатори активности на још један начин се међусобно повезују, удружују и заједнички делају на ученика што представља и један од
циљева савремене васпитно-образовне праксе.
Актуелни проблеми програма васпитног рада у дому ученика
Оно што је у Програму дискутабилно јесте приступ евалуацији који је
преузет из наставе где се провера наученог градива везује за исходе учења који
су прецизно дефинисани, док је циљ таквих исхода повратна информација
ученику која му указује на његов резултат учења. У том исказу прецизно је
дато шта ће ученик сазнати, урадити, односно формулисан је тако да може
бити мерљив (Филиповић и Беновић, 2019). За разлику од исхода, васпитни
циљеви представљају исказе који на другачији, шири начин и у ширем смислу
представљају какве су тежње васпитача у активностима и коју ширу корист
ученици имају од те активности. С тим у вези, тако постављени васпитни
циљеви отежавају мерење њихове реализације помоћу методологије која се
користи за наставни процес, будући да су у образовању присутнији исходи
когнитивног домена чија је карактеристика лака мерљивост. У васпитном
раду, поред когнитивног домена, заступљени су и исходи из афективног и психомоторног домена кумулативног карактера (Правилник о основама васпитног
програма у школи са домом и дому ученика, 2015).
Како би планирање по исходима које је дато у Правилнику омогућило
транспарентност и мерљивост резултата васпитног рада, аутори Филиповић и
Беновић (2019) истичу да исход васпитног рада треба бити формулисан као
активност коју је могуће посматрати и мерити, односно ученик мора бити у
стању да пред васпитачем изведе активност предвиђену исходом васпитног
рада. Дакле, намеће се питање колико исходи у контексту васпитног рада могу
имати исту улогу као исходи у образовању, будући да се васпитни рад одвија у
интеракцији између ученика, васпитача, породице, вршњачке групе и остало.
У складу са тим, Филиповић и Беновић (2019) истичу колико је тешко проценити шта је конкретан утицај рада васпитача, а шта неких других фактора јер
васпитни рад утиче на афективни домен који је „процесног карактера и самим
тим тежи за праћење” (Филиповић и Беновић, 2019: 388). Ово имплицира проблематичност прецизирања и дефинисања исхода васпитног процеса који је
намењен свим ученицима корисницима дома ученика, већ се тежи да се у
оквиру самих домова развију различити начини праћења ефеката васпитног
рада. Будући да је тешко дефинисати исходе и степен њихове остварености,
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исти аутори (Филиповић и Беновић, 2019) постављају питање да ли је могуће
поредити васпитни рад у различитим домовима на тај начин. Представљене
дилеме аутора у вези са евалуацијом васпитног рада у дому евентуално могу
указати и на постојање недовољно дефинисаних основа који се тичу професије
васпитача и научне дисциплине чији је предмет васпитање и образовање унутар дома ученика, односно домске педагогије (Комненовић, 2020a).
Оно што се јавља као практични проблем јесте и изостанак обуке практичара за примену Правилника о основама програма из 2015. године. Поред
изостанака обука практичара, изостао је и приручник који би умногоме помогао васпитачима и стручним сарадницима у праћењу остварености кумулативних исхода, планирања и унапређивања васпитног рада, односно свега онога
што је прописано Правилником о основама васпитног програма у школи са
домом и дому ученика из 2015. Уз општу обуку за примену Правилника и приручника, сматрамо да би било од значаја сврстати теме програма васпитног
рада у Каталог стручног усавршавања васпитача како би васпитачи имали
прилике да своја знања обогате и побољшају преко програма професионалног
усавршавања (Komnenović, 2020b).

ЗАКЉУЧАК
Примарни циљ овог рада је да прикажемо која је улога, место и значај
домова ученика и школа са интернатом у васпитно-образовном систему Републике Србије. Покушали смо да представимо како се ове институције одређују: (1) законски – како се препознају у законским оквирима који уређују сегмент васпитања и образовања, (2) појмовно – како се дом ученика и школа са
домом дефинишу у литератури. Дом ученика се у законским оквирима одређује као васпитно-образовна институција која ученицима обезбеђује смештај,
храну и васпитни рад. Васпитни рад се базира на основу васпитног програма
којим се утврђују сви циљеви, задаци, исходи и остала питања. Када је у питању појмовно одређење дома ученика, у литератури се најчешће помиње то да
је дом ученика установа средњошколског сегмента васпитања и образовања
која својим програмом рада обезбеђује основне егзистенцијалне услове за
живот (у виду смештаја, исхране, здравствене заштите) и васпитни и образовни рад за ученике кориснике услуге дома. У дому се обезбеђују услови за учење и помоћ при учењу, културно-забавне активности и физичку рекреацију.
Поред тога, ученицима се пружа стручна помоћ васпитача и стручних сарадника у свим недоумицама и проблемима. Уз то, покушали смо да представимо
која је улога дома ученика и које функције ова институција има и реализује у
образовном систему. Функције дома ученика поседују друштвено-историјски
условљен карактер, оне су се временом допуњавале и надограђивале и данас
имамо неколико основних и међусобно равноправних функција. Представљене
функције дома чине и основу концепта васпитног програма који смо приказали
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као и програм васпитног рада, на чему се базира, на које је теме подељен и
друге важне чиниоце програма. Поред тога, увидели смо да постоје проблеми
који су препознати од стране практичара који наводе да се методологија евалуације васпитног рада не може преузети из наставе, јер су у васпитном раду
заступљенији исходи афективног и психомоторног домена, а мање когнитивног који је присутнији у настави.
Све наведено говори нам да се дом ученика као институција у оквиру
средњошколског васпитања и образовања сагледава као средина од посебног
значаја за ученике које се школују ван места боравка. Значај дома се сагледава
почевши од оних основних егзистенцијалних услова све до услова за учење и
развијање личности, социјализације и других важних области за појединца и
групу. С тим у вези, можемо закључити да дом ученика представља значајну
институцију не само за њене кориснике већ и за средину у којој се дом налази.
Домови ученика чине важан и незаобилазни сегмент образовног система тиме
што се школовање чини доступнијим ученицима без обзира на њихово место
становања. Постоје одређени проблеми који су практичари препознали и треба
тражити решење за њих како би се унапредио рад и како би се обезбедили најбољи могући услови за адекватан и подстицајан васпитно-образовни рад са
децом у одговарајућој средини.
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THE ROLE, POSITION AND IMPORTANCE OF BOARDING SCHOOLS
IN THE EDUCATION SYSTEM
Summary

This article focuses on the role and position of secondary boarding schools in
the education system of the Republic of Serbia. This article begins with illustrating
the dormitory and boarding school concepts within the legal framework. Namely,
the aim is to explain the way in which a dormitory is defined within the law and rule
books, as well as the concrete legal framework which regulates this part of
education. Further, the article illustrates the dormitory and boarding school concepts
using pedagogical dictionaries and encyclopaedias, as well as the articles of the
authors from the region. All the roles that a dormitory has as an institution are
presented; respectively, the contemporary functions such as the social, pedagogical,
psychological and other functions are shown. Additionally, the article shows the
hypothesized educational approach to work in dormitories, and it analyzes and
presents the current rule book about the fundamentals of the education program in
dormitories pertaining to the aim of elaborating the position and role of these
educational institutions, as well as the importance of these establishments for
students within the framework of the adequate education they receive outside their
homes.
Keywords: dormitory, boarding school, education system, middle school.
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РАЗВОЈ ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊA
ИЗ УГЛА НАСТАВНИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА:
СТАЊЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВЕ
Апстракт: Циљ рада је да се укаже на значај развоја и стицања
наставничких компетенција за рад са децом са сметњама и тешкоћама у развоју у инклузивном образовном окружењу. У раду се, након осврта на
инклузију у образовању као циљу и садржају актуелних реформских процеса код нас и у свету, тај процес разматра из угла наставника и његових компетенција за инклузију. Увид у студије и резултате истраживања о улогама,
ставовима и компетенцијама наставника указује да процес инклузије у
нашој земљи још није довољно заживео и да наставници испољавају озбиљне сумње у своје компетенције за рад са децом из осетљивих друштвених
група. Наставници у пракси, као и студенти наставничких факултета, немају
јасан доживљај суштине инклузивног приступа у образовању и истичу да су
спремнији за рад са децом са лакшим облицима сметњи, док образовање
деце са вишеструким сметњама треба да се одвија у специјализованим установама. У циљу развоја идеје и праксе инклузивног образовања, неопходно
је урадити озбиљне интервенције како на плану иницијалног образовања
наставника тако и на плану промовисања њихове улоге у савременом
систему образовања деце са сметњама и тешкоћама у развоју.
Кључне речи: инклузивно образовање, деца са сметњама у развоју,
компетенције наставника.
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УВОД
Инклузија је процес којим се осигурава да свака особа, без обзира на
искуство и животне околности, може да оствари своје потенцијале (Booth &
Ainscow, 2010). Инклузија значи бити прихваћен у друштву, али истовремено,
на одређени начин подразумева и допринос том друштву. Основно полазиште
инклузивне филозофије је да постојање дететових тешкоћа не сме да представља проблем у образовном систему, већ богатство на темељу кога сви треба да
уче о равноправности и различитости. Такво полазиште се заправо уклапа у
вековну педагошку свест и идеју о индивидуалности, јединствености и непоновљивости сваког људског бића и потребу да се у процесу васпитања и образовања путем индивидуализације и ране интервенције изађе у сусрет тим различитостима (Максимовић, 2015; Маринковић и Кундачина, 2012).
Централна одлика инклузивног образовања јесте укључивање деце са
сметњама у развоју у најближу редовну школу, затим постојање заједништва и
партиципације и њихово константно промовисање у школи која прихвата различитост (Mitchell, 2014) у окружењу у коме свако доприноси добробити свих.
Инклузивно образовање (даље ИО) подразумева и: 1) мењање система како би
одговарао свима; 2) обухваћеност све деце, независно од врсте потреба и
подршке; 3) одговорност васпитача, наставника и установе за образовање деце;
4) флексибилност планова и програма; 5) перманентну едукацију васпитача,
наставника, стручних сарадника и особља; 6) могућност развоја све деце и
учење у складу са њиховим потенцијалима; 7) став да је евентуални неуспех
проблем друштва и система (Daniels & Stafford, 2001).
Укључивање деце са сметњама у развоју у редовно образовање најочигледнија је манифестација социјалне инклузије и важан формативни фактор
развоја инклузивне заједнице (Бјекић и Златић, 2014). То подразумева да су
ученици са сметњама у развоју пуноправни чланови школа којима припадају
према месту становања, да похађају разреде који су у складу са њиховим узрастом, уз одговарајућу додатну помоћ и услуге подршке (Mitchell, 2014). Циљ
овако постављеног система ИО је промена школе, а не карактеристика деце
или развојне сметње, и подстицање социјалног развоја.
Промишљајући о формули за ИО, Мичел предлаже да она буде збир
већег броја сабирака ИО = V (vision) + P (placement) + 5Ас (Adapted curriculum,
Adapted assessment, Adapted teaching, Acceptance, Access + S (Support) + R
(Resources) + L (Leadership).)1. Да би била успешна, сви сабирци морају бити
присутни јер, ако само један недостаје, не можемо да кажемо да у школској
1

V (Визија) + P (Пласман) + 5Ас (прилагођени наставни план и програм, прилагођено
оцењивање, прилагођено предавање, прихватање, приступ) + S (подршка) + R (ресурси) +
L (вођство).
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заједници постоји ИО. На неки начин ИО не мења само образовање ученика са
сметњама у развоју, већ образовање свих. Остваривање ИО подразумева обезбеђење бројних претпоставки, а успех зависи од тога да ли се посматра као део
система који се протеже од учионице до ширег друштва и у обрнутом смеру,
од тога шта се дешава из дана у дан, из минута у минут у учионицама и у школи (Mitchell, 2014). То је динамичан процес сталног сагледавања и самовредновања унутар комплетне школске заједнице, процес сагледавања препрека са којима се деца могу сусрести у приступању квалитетном образовању
и процес сагледавања начина за уклањање тих препрека.
Инклузија у образовању је резултат настојања читавог једног друштва
да уважи принципе и начела стварања инклузивне заједнице у којој се разлике
поштују и цене и у којој се сви њени чланови активно боре против дискриминације и предрасуда на међународном, националном и локалном нивоу. На тим
основама базирају се политика и пракса ИО, како кад нас тако и у свету. Ипак,
упркос залагању и дугогодишњем искуству везаном за ИО, у многим земљама
постоје видљиви проблеми који су везани за мањкавости националног концепта образовне политике и праксе (Armstrong, Armstrong, Spandagou, 2011),
или за недостатак ресурса који подржавају примену добрих законских решења
у овој области (Велишек-Брашко, 2015).
У систем образовања у нашој земљи инклузија је уведена 2009. године
Законом о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС,
бр. 72/2009). Позитивна законска решења претходила су бројним системским
променама, што је довело до већег укључивања деце и младих са сметњама и
тешкоћама у развоју у редован систем васпитања и образовања. Међутим, упркос томе што је у протеклом периоду додатно унапређена законска регулатива
и што је већина учесника у образовном и друштвеном животу сензибилисана
за прихватање инклузивног образовног концепта, овај систем још није достигао задовољавајући ниво ефикасности. Резултати истраживања показују да и
након десетогодишње инклузивне праксе постоје тешкоће и изазови са којима
се професионалци, родитељи, истраживачи и представници образовних власти
суочавају (Вујачић, Гутвајн, Станишић, 2018; Грандић, Дедај, Николић, 2018;
Стаматовић и Максимовић 2018) и да у различитим срединама и школским
системима примена модела ИО доводи до различитих ефеката (Хебиб, Антонијевић, Ратковић, 2019). Отворена питања која су посредно или непосредно
везана за имплементацију и унапређење инклузивног система образовања још
увек чекају одговоре, а једно од њих је и како кроз редефинисање традиционалне улоге наставника створити добру полазну основу за креирање ефикасне
инклузивне праксе.
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НАСТАВНИЦИ И ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Позиција наставника у савременој школи и контекстуална сложеност у
којој остварује своје улоге намеће неопходност њиховог сталног преиспитивања, планирања професионалног развоја и преузимања одговорности за нове
улоге које се од њега очекују (Стаматовић и Бојовић, 2014). Исто тако, из
праксе развоја савременог система образовања и васпитања познато је да примена и ефекти образовних иновација у настави пресудно зависе од њихове
прихваћености код наставника (Ђерманов, Косановић, Ђукић, Станић, 2012).
Препознавање централне улоге наставника у спровођењу инклузивних принципа, развијању инклузивног амбијента и реализацији инклузивне праксе у
учионици подстакло је бројна истраживања. Нека од њих баве се испитивањем
ставова наставника и студената наставничких факултета према инклузији, као
и утврђивањем фактора који утичу на њихово формирање и мењање.
Резултати истраживања које су спровели Вујачић, Гутвајн и Станишић
(2018) указују на то да се кључне асоцијације наставника основних школа у
Србији на ИО односе на њене темељне, хуманистичке вредности (једнакост,
равноправност, прихватање различитости, пружање подршке и сл.), али да се
истицање ових вредности губи у ситуацијама када се од наставника тражи да
наведу своје асоцијације о реализацији ове идеје у пракси. Предлози попут
потпуног укидања инклузивног и афирмације специјалног образовања, укључивање само деце са лакшим сметњама у развоју у редовне школу, потребе да
се афирмише само индивидуални рад са њима без укључивања у активности са
осталом децом, упућују на радикално негативна мишљења наставника и
неприхватање идеје о инклузивном образовању. Ови подаци су у складу са
налазима још неких истраживања која су у последњој деценији реализована
код нас и у свету (Bouillet, Domović, Ivančević, 2017; Вујачић, Лазаревић,
Ђевић, 2015; Јовановић-Попадић, 2016) и који показују да наставници само
декларативно прихватају идеју инклузивног образовања, али не и суштински у
самој пракси кроз лично ангажовање, посебно ако је у питању рад са дететом
које има више придружених развојних сметњи (Lalvani, 2013). Резултати такође показују да негативне ставове углавном испољавају наставници који немају
довољно информација о ученицима са сметњама у развоју или немају довољно
искуства у раду са њима (Вујачић, Гутвајн, Станишић, 2018; Јаблан, Јолић
Маријановић, Грбовић, 2011; Карић, Михић, Корда, 2014). Овакви резултати
могу се објаснити чињеницом да је рад наставника у реализацији ИО праћен
бројним тешкоћама, импровизацијама и изостајањем предвиђене подршке.
Наставници, с једне стране, имају највећу одговорност за постигнућа ученика
са тешкоћама и сметњама у развоју, док с друге стране, имају утисак да су
препуштени сами себи, то јест да изостаје квалитетна подршка од управе,
стручних сарадника дефектолога и педагошких асистената.
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Оно што наставници често највише истичу када је у питању инклузивно
образовање јесте њихова преоптерећеност да обезбеде довољно времена и
пажње сваком детету из одељења (Ahsan, Sharma, Deppeler, 2012). Разлог за то
може бити постојање неусклађености између захтева који се пред наставнике
постављају у оквиру политике ИО и контекстуалних услова у којима се планиране промене заиста и реализују. Ђорђић и Тубић (2012) наводе да на евентуално испољавање позитивнијих ставовова наставника према ИО утиче већи
обим усмерене обуке током школовања, више искуства у поучавању ученика
са сметњама/инвалидитетом и позитивније опажање стечених компетенција
када је реч о поучавању ученика са сметњама у развоју.
Када анализирамо резултате истраживања ставова о инклузију код студената наставничких факултета, увиђамо да студенти имају позитивну оцену
основних инклузивних вредности (Орлић, Пејчић, Лазаревић, Милановић,
2016; Стаматовић, Максимовић, Златић, 2019), али и да имају негативне ставове према могућностима ИО ученика са сензорним или интелектуалним
сметњама (Мацура Миловановић и Вујисић Живковић, 2011; Мацура Миловановић и Печек, 2012). Студенти су сагласни и са тврдњама које истичу недостатак времена и ресурса потребних за квалитетан рад у одељењу у које је
укључено дете са развојним сметњама (Орлић и сар., 2016). Интересантно је да
студенти наставничких факултета скрећу пажњу на проблеме, које наставници
често издвајају као примарне.
Дефектолози који раде са децом са оштећењем вида исказују претежно
позитивно мишљење у погледу саме идеје ИО, као и могућности имплементације ИО у Србији. Упадљиво је да они сматрају да су у Србији неопходни
предуслови за овај облик образовања (који нису остварени), а то су: припрема
учитеља и наставника у редовним школама и повећање њихове стручне компетенције за рад са слепом и слабовидом децом, припрема вршњака типичног
развоја, акомодација простора и набавка наставних средстава и помагала,
формирање стручних тимова. Ово је у складу са мишљењем о неопходним
условима које су у неким истраживањима исказали наставници редовних школа (Јаблан, Станимировић, Максимовић, Србовић, 2014).
Потреба да се школа развија и мења ка инклузивном образовања неминовно захтева помак ка педагогији која омогућава различитост у приступима и
стиловима учења и пружа могућност да ученици остваре своје потенцијале.
Уверења о ограничењима, ставови и бриге наставника могу да утичу на праксу
ИО, квалитет едукативног материјала и подучавање ученика (Карић, Михић,
Корда, 2014). Успешни наставници настоје применити разне стратегије поучавања и стилове интеракције, а не појединачне, ригидне приступе. Такви
наставници своје поучавање прилагођују способностима и потребама ученика,
као и захтевима наставних циљева, служећи се при томе разним методама поучавања, типовима тестова, наставним средствима, материјалима и активностима (Šimić-Šašić i Sorić, 2010). Популарно је мишљење међу предметним
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наставницима да је образовање деце са сметњама у развоју у редовној школи
осуђено на неуспех и да су посебне (специјалне школе) најбоље решење за ову
децу. Као разлози неуспеха наводе се: недовољно време да би се успех постигао, образовање деце са сметњама у развоју захтева специјализоване наставне
вештине, наставници нису обучени да пружају специјализоване инструкције
које су потребне ученицима са сметњама у развоју (Jordan, Schwartz, McGhieRichmond, 2009).
Резултати истраживања које су спровели Анђић, Суботић и Николић
(2018) указује да наставници испољавају већи оптимизам према школовању
ученика са сензомоторичким потешкоћама у односу на школовање ученика са
психолошким потешкоћама. Аутори сматрају да је потребно направити искорак и позабавити се испитивањем међусобне сложене и динамичке везе између
структуре личности наставника, стварних наставничких компетенција за рад у
инклузији, аспеката личног искуства и очекивања, ставова и мишљења о
инклузији и њеним разноврсним аспектима.
Постоји и тренд ка томе да наставници имају негативније мишљење
према инклузији ученика са тежим развојним сметњама у односу на ученике
који имају лакше физичке и сензорне сметње и испољавају сумњу да могу да
одговоре на захтеве које намеће инклузија. Овакав тренд, према Лалвани
(Lalvani, 2013), указује да наставници подржавају концепт паралелног образовања, а то конкретно значи да испољавају спремност за рад са ученицима са
лакшим развојним сметњама, док образовање ученика са тешким интелектуалним и вишеструким оштећењима и аутизмом описују као нереално у редовним
школама. Свакако, настанак овог концепта може се довести и у везу са опаженом самоефикасношћу, тј. проценом особе о сопственим способностима
организовања и извршавања акција потребних за остваривање жељених циљева. Ово одређење имплицира да особе са сличним компетенцијама, или иста
особа у различитим условима, може да изведе неку активност различито у
зависности од опажене самоефикасности (Нинковић и Кнежевић Флорић,
2018). Промењене околности или неке специфичности везане за разредну климу могу да учине да се наставници осећају спремно и ефикасно у раду са учеником који има, на пример, неку сензорну сметњу, а истовремено да се сматрају неуспешним док раде са учеником који има моторички инвалидитет.
Ефектност инклузивнe наставe делом зависи од веровања наставника у
способности детета, а делом од њихове улоге и одговорности у раду са децом
са сметњама у развоју. Наставници који верују да су ученици са сметњама у
развоју њихова одговорност углавном су ефикаснији у раду са свим ученицима. Могуће да је то део ширег скупа ставова и веровања о сопственим знањима, способностима и начинима подучавања. Импликације оваквог закључка
важне су за планирање обуке и развој компетенција наставника. У ствари,
мало је познато како се код наставника развијају вештине које су одговорне за
ефикасно укључивање детета у школску заједницу или како се мењају уверења
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наставника о способностима детета и утицају који развојна сметња има на
учење детета (Jordan, Schwartz, McGhie-Richmond, 2009). Разлика између ефикасне и неефикасне инклузије може бити последица веровању наставника ко је
примарно одговоран за образовање и неопходну подршку детета са сметњама
у развоју. Истраживања указују да наставници сматрају да школски педагози и
психолози имају примарну улогу у идентификовању ученика са сметњама у
развоју и креирању индивидуалних образовних планова и да мали проценат
наставника примењује индивидуализацију наставе и учествује у изради индивидуалног образовног плана. Могуће је да су спремнији да имплементирају
него да креирају индивидуалне образовне планове (Кнежевић Флорић, Нинковић, Танчић, 2018).

КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА ЗА ПОДУЧАВАЊЕ
ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА И ТЕШКОЋАМА РАЗВОЈУ
У документу Заједнички европски принципи за компетенције и квалификације наставника наглашава се значај континуираног целоживотног усавршавања наставника у оквиру различитих домена компетентности, при чему
се компетентност види као способност појединца да користи и комбинује своје
знање, вештине, личне и етичке вредности у складу са различитим захтевима
које намеће одређени контекст, ситуација или проблем (Europen
Commission, 2005, према: Клеменовић, 2014: 133).
Компетенције наставника за рад с децом са сметњама и тешкоћама у
развоју имају круцијални значај за развој ИО и требале би да се развијају кроз
читав систем њиховог иницијалног образовања и професионалног усавршавања (Forlin, 2013). Ипак, у једном броју студија објављених у последњој
деценији наставници изјављују да иницијално образовање које поседују није
довољно за подучавање деце са сметњама у развоју и да представља значајну
баријеру за организацију и спровођење наставе. Резултати истраживања у свету (Bouillet, Domović, Ivančević, 2017; Chiner & Cardona, 2013; Hemmings &
Woodcock, 2011; McCrimmon, 2015; Sharma, Loreman, Forlin, 2012; Shevlin,
Winter & Flynn, 2013; Symeonidou, 2017) и код нас (Кнежевић Флорић, Нинковић, Танчић, 2018; Кораћ, Косановић, Клеменовић, 2018; Крстић, 2019; Рајић и
Михић, 2017; Спасеновић и Матовић, 2015) указују на низак доживљај сопствених компетенција код наставника и ниску процену доприноса образовању
деце са сметњама у развоју, што може резултирати страхом од професионалног неуспеха као реакцији на школску средину која није ником наклоњена: ни
детету, ни стручњацима који раде са њим. Наставници се не осећају довољно
припремљени за рад у хетерогеним одељењима (Мацура Миловановић и Вујисић Живковић, 2014). Недостају им информације и вештине из подручја која се
односе на развој, праћење напредовања деце, прилагођавање и мењање курикулума, затим укључивање све деце у академске активности, као и на недоста-
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так вештина и стратегија превладавања тешкоћа у наставном процесу, везаних
за понашање ученика на часовима, као и за њихово напредовање у учењу и
развоју (Crane-Mitschel & Hedge, 2007; Gök & Erbas, 2011; Kargin, Acarlar,
Sucuoğlu, 2006; према: Сакач и Марић, 2016: 96). Истовремено, малобројна
истраживања реализована у Србији указују на то да су наставници предметне
наставе мање вешти и оспособљени за адекватно васпитање и образовање ученика са сметњама и тешкоћама него наставници разредне наставе (Вујачић,
Гутвајн, Станишић, 2018)
Истраживања која су се бавила проблемом самоефикасности и осећаја
компетентности код студената наставничких факултета показала су нешто
другачије резултате. Тако је истраживање Максимовић и Јанковић (2016) показало да студенти завршне године основних академских студија на Учитељском
факултету углавном позитивно процењују сопствене способности потребне за
преузимање различитих улога у инклузивном образовању. Посебно компетентним се осећају када је у питању стварање пријатне атмосфере за сарадњу
са родитељима деце са сметњама; подстицање сарадње типичних ученика и
њихових вршњака са сметњом у развоју; организација рада у паровима у
инклузивној настави. Студенти најлошије процењују своје способности у
односу на кључне области инклузивне праксе, као што је индивидуализација
наставе и самосталност у планирању и реализацији образовних садржаја.
Резултати истраживања Јаблан и сарадника (2019) показује да студенти
специјалне едукације и рехабилитације са три универзитета (у Београду,
Новом Саду и Загребу) сматрају себе високо компетентним за рад у инклузивном окружењу, као и за пружање специфичне подршке ученицима са оштећењем вида који се школују у инклузивним условима. Податак да будући специјални едукатори и рехабилитатори верују да владају вештинама које су им
потребне за рад у ИО уопште и посебно са ученицима са оштећењем вида,
охрабрујући је. Студенти завршних година студија најмање се осећају спремним у домену управљања понашањем које дете испољава, те овом сегменту
треба посветити пажњу у студијским програмима специјалне едукације и
рехабилитације (Јаблан, Станимировић, Вучинић, Пешић, 2019). У истраживању које су организовали Бројчин, Банковић и Глумбић (2012) добијени су
слични резултати. Утврђено је да будући олигофренолози – студенти студијског програма Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у
менталном развоју – сматрају себе потпуно компетентним у погледу вештина
потребних за рад у инклузивном образовном окружењу, посебно за сарадњу са
родитељима и другим стручњацима.
У Стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја на првом месту се налазе компетенције за наставну
област, затим компетенције за поучавање и учење (дидактичко-методичке
компетенције), компетенције за подршку развоја личности ученика (психолошке компетенције), компетенције за комуникацију и сарадњу, као и опште
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компетенције. Образовање наставника је, пре свега, концентрисано на стицање
предметно-специфичних знања и вештина, као и на њихово преношење, док се
остале компетенције налазе у другом плану. Међутим, ако се има на уму глобализовано друштво за које се ученици образују, фокус се премешта и у први
план би требало сврстати: компетенције за комуникацију и сарадњу, интеркултуралне компетенције, медијално-педагошке и медијално-дидактичке компетенције, опште компетенције (Zobenica i Stipančević, 2017).
Европска агенција за специјалне потребе и инклузивно образовање
дефинисала је профил наставника који изводи васпитно-образовни рад у
инклузивном окружењу, заснован на четири основне вредности и низ компетенција везаних за сваку од тих вредности. Дефинисане вредности су: уважавање различитости ученика, подржавање свих ученика, сарадња и лични професионални развој. Препознато је да су инклузивне вредности и ставови у усавршавању наставника од суштинског значаја за наставнике који изводе васпитно-образовни рад у инклузивном окружењу. Уколико мере које се предузимају у циљу остваривања инклузивног образовања (попут прилагођавања
стила наставе и подучавања, материјала и садржаја) нису повезане са инклузивним вредностима, као што су једнакост, људска права, поштовање различитости и партиципација, неће бити одрживе у пракси већ ће само произлазити
из упутстава која долазе од надређених институција. Дакле, инклузивне вредности морају бити инкорпориране у вештине и знање које наставници стичу
како би изводили образовно-васпитни рад у инклузивном окружењу тако да
оно буде сврсисходно. Наставници који сматрају да је њихова одговорност да
образују сву децу су, по правилу, успешнији наставници (Наставници, инклузивна настава и педагогија усмерене на дете, 2014).
Аутори који се баве проблематиком иницијалног образовања наставника
указују на потребу за извесним концепцијским и организационим променама
које се на првом месту односе на смањивање јаза између теоријских и практичних знања која наставници добијају у току свог иницијалног образовања, а
затим и на повећање удела стручне праксе у студијским плановима и програмима (Кораћ, Косановић, Клеменовић, 2018). Обавезна пракса у инклузивним
учионицама се организује када су полазници стекли извесна знања и вештине
током студирања. Она би требало да омогући будућим практичарима да
истраже типичан инклузивни образовни контекст; обогате своје разумевање
инклузије захваљујући директном ангажовању и прилагођавању настави; да се
испробају користећи научено и развијајући своје способности и самопоуздање
(Rowls & Swick 2000, према: Клеменовић, 2014). Кључне компоненте у образовању наставника који изводе наставу и подучавају у инклузивном окружењу
односе се на: препознавање додатних образовних потреба деце и препрека на
часу, у школи и заједници, које могу да утичу на присуство, учешће и резултате које деца остварују; иновативни начини пружања подршке свим ученицима у учењу и учешћу у свим школским активностима и активностима заједнице; успостављање сарадње са колегама, родитељима и припадницима зајед-
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нице и проналажење додатне подршке/ресурса када је то потребно (Наставници, инклузивна настава и педагогија усмерене на дете, 2014).

ЗАКЉУЧАК
Несумњиво је да успешна реализација ИО у свим развијеним земљама
представља сложен и деликатан процес који поред законских, системских и
организационих, укључује и многе друге аспекте промена. Домаћа истраживања реализована након доношења Закона о основама система образовања и
васпитања из 2009. године, којим је у образовни систем Србије уведена
инклузија, показују да, и поред тога што постоји добра законска основа, њено
превођење у добру праксу није обезбеђено. Један од разлога је и то што
наставници и студенти наставничких факултета још увек изражавају сумњу у
инклузивне вредности и испољавају неспремност да се баве различитим питањима и проблемима везаним за развој ИО, не препознају своју улогу у систему
ИО и сматрају да немају довољно компетенција за рад у инклузивној школи.
Развој ИО у нашој земљи, поред стварања добрих системских услова и
обезбеђења довољно ресурса за подршку, треба да буде усмерен и на бољу
обученост наставника за рад са децом са сметњама и тешкоћама у развоју. У
току иницијалног образовања наставници немају довољно прилике да стекну
базичне компетенције за рад у инклузивном окружењу. Изузетак представљају
учитељски/педагошки факултети који су последњих година развили бројне
курикулуме на основним и мастер студијама са садржајима који акценат стављају на стицању компетенција будућих учитеља за рад у инклузивном окружењу. Већ у оквиру TEMPUS пројекта Хармонизација и модернизација програма образовања учитеља у Србији – НАМОС (2011–2015), уведени су курсеви у студијске програме за учитеље на свим факултетима у нашој земљи који
у фокусу имају припрему за ИО (Мацура Миловановић и Вујисић Живковић,
2014).
У даљем планирању професионалног развоја наставника потребно је
посветити већу пажњу развијању њихове свести о правима деце са сметњама и
тешкоћама у развоју и њиховој сензибилизацији за суштинско прихватање ове
деце, као и кључних поставки ИО (Вујачић, Гутвајн, Станишић, 2018). Први
корак у том процесу треба да буде процена њихових ставова према важним
питањима везаним за развој инклузивног друштва, и то на почетку и крају
професионалног образовања. На тој процени би се заснивало и унапређење
студијских предмета који се посредно или непосредно баве проблемом ИО и
развојем инклузивног друштва. Ради потпунијег схватања дискурса компетености наставника за рад у ИО, потребно је реализовати и квалитативна истраживања која би, кроз интервју, фокус групе и непосредно посматрање наставног процеса, дала потпуније смернице за даље планирање професионалне едукације како предметних тако и наставника разредне наставе.
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Постоји потреба за унапређењем иницијалног образовања будућих
наставника кроз анализу постојећих и креирање нових програма и курсева од
стране интердисциплинарних тимови наставника факултета. Ти програми би
морали да обезбеде да сви наставници у потпуности разумеју инклузивну
педагогију и стекну основно разумевање различитих група сметњи и науче
како да се прилагоде да би обезбедили да деца са сметњама и тешкоћама у развоју учествују у редовном образовању заснованом на инклузивним начелима.
Томе би допринели и посебно креирани садржаји и захтеви у оквиру студентске професионалне праксе.
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THE DEVELOPMENT OF INCLUSIVE EDUCATION WITH
REGARD TO TEACHER COMPETENCIES: CURRENT SITUATION,
PROBLEMS AND PERSPECTIVES
Summary
This paper aims to point out the importance of acquiring and developing
teacher competencies for work with children with disabilities in an inclusive
educational environment. After providing an overview of educational inclusion as
the goal and content of current reform processes both in Serbia and around the
world, the paper examines this process from the standpoint of teachers and their
inclusion competencies. An insight into different studies and research results on
teachers' roles, attitudes and competencies indicates that educational inclusion in our
country has not taken hold to a sufficient extent, and that teachers express serious
doubts regarding their competencies to work with children from sensitive social
groups. In practice, teachers, as well as students of teacher education faculties are
not sufficiently familiar with the fundamental principles of the inclusive approach to
education, and emphasize that they are more ready to work with children with mild
disabilities. On the other hand, they are of the opinion that children with multiple
disabilities should be educated in specialized institutions. In conclusion, the
development of the concept and practice of inclusive education will require serious
interventions, both in terms of initial teacher education, and in terms of promoting
their role in the contemporary education system for children with disabilities.
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ПРИХВАТАЊЕ И БЛИСКОСТ НАСУПРОТ
ОДБАЦИВАЊУ И ЗАНЕМАРИВАЊУ КАО
ЕМОЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ ОДНОСА РОДИТЕЉ–
ДЕТЕ И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА МЕНТАЛНО
ЗДРАВЉЕ И СОЦИЈАЛНУ КОМПЕТЕНЦИЈУ
МЛАДЕ ОСОБЕ
Апстракт: У овом чланку размотрили смо схватања присталица различитих праваца у психологији која се односе на значај блискости и прихватања од стране родитеља за правилан развој детета (присталица теорије
везаности, класичних психоаналитичара, нео-психоаналитичара, бихејвиориста). Сви теоретичари су сагласни у томе да је љубав које дете добија од
стране родитеља основни стожер менталног здравља детета, с тим што неки
наглашавају значај првих година живота (класични психоаналитичари),
неки период детињства, све до десете године (присталице теорије везаности), а неки однос између родитеља и детета кроз читав период адолесценције (его и селф-психолози).
Неки теоретичари истичу значај формирања позитивних унутрашњих интројеката, односно ,,радних модела” себе и других, који служе за
предвиђање међуљудских интеракција и одређују базично позитивну слику
о себи и о свету, док други (бихејвиорални теоретичари) истичу значај блискости између родитеља и детета (адолесцента) како би се олакшао процес
идентификације и дете усвојило друштвено пожељне особине родитеља,
односно других узора. У раду су анализирани и начини на који родитељи
манифестују прихватање, односно одбацивање детета, последице које овакви поступци остављају на дете (према налазима истраживача), као и значај
блискости са истополним родитељем, односно родитељем супротног пола,
за емоционално благостање детета.
У другом делу рада размотрили смо разлоге одбацивања детета од
стране родитеља, и истакли значај особина родитеља, односа између родитеља, особина самог детета, као и неких чинилаца који немају никакве везе
са идентитетом детета. Сматрамо да највећи утицај на одбацивање детета
има патологија самог родитеља која доводи до дубоке унутрашње дезинте

psihologija.ana@gmail.com

Славковић, А.: Прихватање и блискост насупрот одбацивању и занемаривању...
ЗБОРНИК РАДОВА  ГОД. 23  БР. 22  ДЕЦЕМБАР 2020  101–120
грисаности и пројектовања неприхватљивих делова селфа на дете, тако да
родитељ дете види као лоше, погрешно или неспособно.
Кључне речи: прихватање, блискост, одбацивање, занемаривање,
однос родитељ–дете.

УВОД
На који начин однос родитељ–дете одређује ментално здравље младе
особе је питање које је привукло пажњу многих научника и из ког су проистекле многе интересантне дилеме. Ми ћемо у овом чланку настојати да одговоримо бар на неке од њих. Питање око кога нема никаквог спора и на које су
сви научници, истраживачи и теоретичари дали потврдан одговор је питање
односа између блискости родитеља и детета (адолесцента) и менталног здравља младе особе. Неки теоретичари наглашавају поменуту димензију односа
родитељ–дете у условима раног развоја, неки истичу значај овог односа и на
адолесцентном узрасту, али су сви сагласни око тога да је блискост, топлина,
прихватање родитеља темељ менталног здравља детета.
Дете које ужива љубав својих родитеља, налази у њима осећајни ослонац и разумевање свих својих психичких потреба и формира осећање сигурности и гради самопоуздање. То је неизбежан услов да би се дете развило у
здраву и емоционално уравнотежену личност (Кошичек, 1982).
Топлина, нежност, разумевање и добронамерност којим родитељи окружују дете услов су формирања и другог стожера његовог душевног здравља.
То је поверење према другим људима, позитиван став према њима и сарадљивост. Од тога како дете доживљава личност родитеља, с каквим емоцијама у
себи дочекује њихов лик, увелико зависи и како ће се дете касније односити
према другим особама у својој околини, у којој мери ће постати друштвено
биће и остварити се у социјалном и професионалном погледу (Кошичек, 1982).
Емоционалне вештине развијају се у раном детињству квалитетном
интеракцијом између родитеља и детета: родитељи помажу детету да
идентификује и комуницира своје емоције, повеже их са социјалним
ситуацијама. Они разговарају с дететом о циљевима и стратегијама за ношење
са ситуацијама које доводе до негативних емоција, постављају и анализирају
границе у дететовом понашању, а на дечје негативне емоције гледају као на
добру прилику за интимност и подучавање детета о емоцијама (Синдик, 2013).
Познавање дечјег емоционалног развоја и чињенице да су емоције кључ за
срећан живот детета захтева много стрпљења и такта од стране родитеља, како
би се овај аспект развоја успешно одвијао (Сакач, Марић, Пантић, 2013).
Родитељи омогућавају свом детету дружење са другом децом и одраслима, пружајући му на тај начин могућност да се увежба у остваривању природног контакта са другим људима, да их упознаје и обогаћује своју личност
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служећи се новим објектима идентификације. Природна улога родитеља је да
детету даје сигурно уточише сваки пут када га затражи, и истовремено га
удаљава од себе, осамостаљивањем и повезивањем са другим људима, постављањем захтева који ће постепено увећати његову социјалну и школску компетенцију, предузимањем оптималног нивоа контроле како би дете у разумној
мери правило сопствене изборе, а истовремено било заштићено од тешких
фрустрација које би могле оштетити даљи развој, као и смањивањем контроле
детета током развоја, сразмерно степену постигнуте социјалне зрелости. Услов
који мора бити остварен је да приликом осамостаљивања детета самопоштовање и психо-физичко здравље не смеју бити угрожени, а томе свакако доприноси умереност захтева и контроле. Овакви васпитни поступци воде формирању ментално здраве и социјално компетентне личности.
Коначни циљ ових родитељских поступака је да из дана у дан постају
све мање потребни свом детету. Оспособљавајући га за самосталан живот и
сналажење у животним задацима, одлучивање и предузимање одговорности за
своје поступке, родитељи помажу детету да се формира у независну и зрелу
личност. На тај начин родитељи омогућавају формирање психичких особина детета које су од непроцењиве вредности и темељ су менталног здравља
младе особе: унутрашња слобода, одважност у суочавању са животним проблемима, предузимљивост и борбеност (Кошичек,1982).
Поменуте димензије односа родитељ–дете (интимност у односу са родитељем, захтеви, контрола и кажњавање) уласком детета у адолесценцију не
губе на значају, већ и даље у великој мери утичу на ментално здравље младе
особе. Иако је адолесцент у великој мери телесно сазрео, психички још увек
није. Поново се јављају примитивни механизми одбране, пре свега „сплитинг”,
како би омогућили адолесценту да изађе на крај са плимом инцестуидних
гениталних тежњи (Вулевић и Дуњић, 1997). Поменути процеси извор су
примитивне анксиозности која у великој мери може да поремети афективни
живот адолесцента. Ова плима интензивних осећања веома је слична емоционалном свету тек рођеног детета, и захтева контејнирање1 и прорађивање од
стране родитеља (Брадић, 2004). Отуда је неопходно да родитељ покаже максимално разумевање и прихватање младе особе како кроз поступке којима
показује блискост са адолесцентом, тако и кроз адекватан степен и примереност контроле, захтева и кажњавања. У супротном, постоји ризик да код
младе особе дође до формирања сметњи типичних за адолесцентни узраст, као
што су депресивност, анксиозност, психосоматске тегобе, агресивност, поремећаји понашања, поремећаји исхране, суицидалност, самоповређивање, злоупотреба психоактивних супстанци и социјални проблеми.

1

Контејнирање (containment) представља аспект резилијентности који омогућава да се на
металном плану модулирају непријатна осећања, мисли и понашања која произилазе из
стресних ситуација (Bion, 1961).
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Овим чланком ћемо настојати да одговоримо на питање зашто су блискост и прихватање суштина здравог родитељства у детињству и адолесценцији и на који начин родитељ помаже детету или адолесценту да савлада развојне
задатке. У другом делу рада настојаћемо да одговоримо на питање како неки
аспекти психопатологије код родитеља могу бити узрок одбацивања детета,
односно адолесцента и довести до нарушеног менталног здравља младе особе.

ПРИХВАТАЊЕ И БЛИСКОСТ СА ДЕТЕТОМ КАО СУШТИНА
ЗДРАВОГ РОДИТЕЉСТВА
Многи аутори, а посебно присталице теорије везаности (Bowlby, 1979)
наводе да су деформације у односу родитељ–дете у првим годинама живота
отпорне на модификације у каснијем животу, односно, поремећај у односу
родитељ–дете води поремећеној релацији родитељ–адолесцент.
Тако Боулби (Bowlby, 1979) сматра да је основна претпоставка здравог
психичког развоја детета сигурност и приврженост у односу са родитељима
као примарним објектима љубави. Овај систем привржености се у пуном
облику развија око треће и траје до десете године. Дете у развоју ствара одређен број модела себе и других, заснованих на поновљеним обрасцима интерактвног искуства („улога модела односа”, Stern, 1985 и „self-drugi” шема
Horowitza, 1988, према: Kraigher Guzina, 1999) које дете користи да предвиди
исходе сопствених међуљудских интракција. Дете које развија образац сигурне привржености родитељима, имаће унутрашњи радни модел поузданог
родитеља, који може пружити љубав, а и представу о себи као достојном
љубави. Обрнуто, несигурно привржено дете може гледати на свет као на опасно место и према другим људима испољавати подозрење и опрез, а себе видети
као неспособно и недостојно љубави. Несигурна приврженост често је повезана
са проблемима понашања, контроле импулса, сукобима са родитељима, ниским
степеном самопоштовања и проблемима у односима са вршњацима.
Изграђене у првим годинама живота, ове претпоставке су отпорне на
модификације искуством у каснијем животу. Аутори теорија привржености
наглашавају да је у позадини односа детета и мајке трансгенерацијски проблем, јер овај однос зависи од мајчиног односа према примарним објектима
љубави и односу према оцу детета који је као мајчин избор својеврсна пројекција њеног примарног објектног односа (према: Toдоровић, 2004).
Болби наводи да истраживања многих анксиозних и несигурних особа
које испољавају пасивност, зависност, неуротске, депресивне или фобичне
реакције показују да су били под утицајем једног или више патогених образаца
родитељства (Bowlby, 1979).
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Такође, Мери Ејнсворт (Ainsworth, 1989) на основу резултата својих
истраживања закључује да се односи између родитеља и детета успостављени
до пете године живота одржавају и касније, током процеса осамостаљивања у
латенцији и адолесценцији. Деформације у односу према детету настале на
раном узрасту поново ће се испољити.
За разлику од класичних психоаналитичара који истичу значај односа
родитељ–дете прве четири године живота за формирање здраве личности,
(односно достизање гениталног стадијума развоја), новији психоаналитичари
као на пример Кохут и Ериксон, такође истичу значај интеракције родитељ–
дете у првим годинама, али не занемарују значај поменутог односа у периоду
адолесценције.
Према Koхуту (Kohut, 1990) присуство, нега и емпатија мајке имају потпорну улогу у консолидацији детињег селфа. Преовладајући ставови мајке
према детету имају улогу социјалног огледала, преко кога дете гради слику о
себи. Израз задовољства на лицу мајке („mirroring” по Koхуту) пружа детету
нарцистичко блаженство које храни његову макар и рудиментирану представу
о себи. Ова врста нарцизма је неопходан агенс здравог самопоштовања на
раном узрасту. Свесно или несвесно одбацујућа, амбивалентна мајка онемогућава формирање базичног поверења према себи и другима (Erikson, 1976), што
доводи до смањења отпорности на фрустрацију, капацитета за љубав и ефикасности механизма за тестирање реалности. Кохут (1990) придаје пре свега значај првим годинама живота за формирање зрелог за љубав селфа, али не занемарује ни период латенције ни рану адолесценцију, јер супер-его своју пуну
структуацију достиже тек у периоду адолесценције, па развојни ризици постоје
све до тог доба.
Кернберг (Kernberg, 2001) истиче значај односа родитељ–дете за адекватан социјални и емоционални развој који омогућава да се оформи чврсто
језгро позитивних идентификација, такво да у себе може да асимилује и оне
карактеристике које култура сматра непожељним. У почетку, да би се сачувала
кохерентност позитивних идентификација, противречне представе о себи у
свести нису спојене, да би временом, следећи више стадијуме у развоју
мишљења који омогућавају формирање одређених сазнајних схема за интеграцију позитивних и негативних идентификација, дошло до спајања тих међусобно супротстављених доживљаја.
Као што је наведено у претходном тексту, неки теоретичари истичу значај формирања позитивних унутрашњих интројеката, односно ,,радних модела” себе и других, који служе за предвиђање међуљудских интеракција и одређују базично позитивну слику о себи и о свету, док други (бихејвиорални теоретичари) истичу значај блискости између родитеља и детета (адолесцента)
како би се олакшао процес идентификације и дете усвојило друштвено
пожељне особине родитеља, односно других узора. У даљем тексту размотрићемо схватања бихејвиоралних теоретичара која се односе на ово питање.
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Према Мартини Томори (Tomori, 1996) чврстина ега код адолесцената оба
пола повезана је са остварењем позитивних идентификација са родитељима.
Најјачи подстицај за поистовећивање представља позитиван узајамни однос
између родитеља и адолесцента, приступачност родитеља и могућност заједничких активности. Поистовећивање с родитељима представља значајан део
тражења, формирања и учвршћивања властитог идентитета. Дете у породици
научи да саслуша себе и друге, научи да успостави контакт са собом и са светом који га окружује. Ако има поверења у себе, ако је у породици оправдано и
његово поверење према другима, он ће се лакше опредељивати између безброј
могућности идентитета које стоје пред њим. Насупрот томе, према резултатима истраживања Мартине Томори (2004) адолесценти из дисфункционалних
породица у којима влада отуђеност, незаинтересованост, погрешне васпитне
поруке имају лошије мишљење о себи и склонији су ризичном понашању.
Бихејвиорални теоретичари настанак зреле и ментално здраве личности
објашњавају дејством различитих облика социјалног учења. Због многих својих теоријских концепата озбиљно су критиковани и према Хрњици (Hrnjica,
1982), дали су скроман допринос испитивању овог проблема. Ипак, њихово
објашњење о утицају процеса идентификације у формирању стабилне, добро
прилагођене личности која се лако суочава са животним тешкоћама је широко
прихваћено и међу теоретичарима других оријентација. Овај процес има као
полазну претпоставку позитивну атмосферу у породичним односима. Успешан
процес идентификације указује на то да је дошло до успостављања равнотеже
између захтева средине и развоја детета. Нема блокаде у развоју потенцијала
због анксиозности, па ако је родитељ са којим се дете идентификује и сам зрела и добро прилагођена личност, млада особа ће лако постићи осећање сигурности, адекватности и самоконтроле (према: Hrnjica, 1982).
Према Мили Вуков (Vukov, 1994), механизмима поистовећивања уче се
и родитељске и партнерске улоге, али је за то неопходна атмосфера прихватања и блискости на релацији родитељ–дете, као и прихватање властите полне
улоге од стране самог родитеља. Подстицај за поистовећивањем са родитељем
истог пола, уз наклоност и прихватање родитеља супротног пола је процес
који у адолесценцији ствара право осећање мужевности код младића, који
може и треба да изрази осећања, као што прихватање женствености не значи
искључење адолесценткиње из стваралачке афирмације.
Учење по моделу, угледањем на родитеља као узор, може водити и усвајању антисоцијалног понашања. Мирко Пејовић (1997) сматра да агресивни и
импулсивни родитељи, својим понашањем делују као неадекватни објекти
идентификације. Ипак, нека деца се могу са њима идентификовати, по принципу идентификације са агресором.
У даљем тексту размотрићемо начине на који родитељи манифестују
прихватање, односно одбацивање детета, а потом и последице које овакви
поступци остављају на дете, према налазима истраживача. Према Зиемској
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(Ziemska, према: K. Pirkowska-Petrović, 1990) прихватање као емоционална
димензија односа родитељ–дете (адолесцент) испољава се кроз следеће облике
понашања: искрено испољавање љубави према детету, пријатност и задовољство у дружењу са њим, јавно исказивање похвала, уважавање основних дететових потреба, допуштање емотивне независности детета и развијање код
детета осећања задовољства и сигурности због сопственог постојања. То не
значи да се детету не упућује прекор, критика, али ни у тим ситуацијама родитељ не заборавља да уважи личност детета. Одбацивање се, према Земској најчешће манифестује кроз следеће облике понашања: неизражавање позитивних
осећања, отворено испољавање негативних, сталан критички однос према
детету, бројни захтеви, неразумевање мотива дечјег понашања и непоштовање
дечјих потреба, строго кажњавање, застрашивање, диктаторски однос према
детету.
Према наводима Пирковске, Канер (Pirkowskа, Kaner, 1935) сматра да се
прихватање и љубав најчешће изражавају кроз нежност у игри, стрпљење,
говорне исказе као што су „највише ме дете занима”. Последице оваквог родитељског става је осећање сигурности код детета и нормалан развој личности.
Насупрот томе, родитељско одбацивање према Канеру карактерише запостављање, грубо понашање, избегавање додира и разговора, говорни искази као
што су „не подносим дете” и „нећу да се мучим због детета”. Последица оваквог
родитељског става је агресивност детета, преступништво и кочење емоционалног развоја.
Димитријевић и Стакић (1994) сматрају да одбацујући родитељи децу
доживљавају као терет, као препреку за свој бољи живот и често их директно
оптужују за своје неуспехе, па тиме себи некада дају за право да их малтретирају и злостављају, на шта их наводи властито осећање незадовољства и неадекватности. То су особе са тешким интрапсихичким проблемима. За децу
оваквих родитеља, васпитавање у крајњем случају представља ужасну ерозију
родитеља као идеала, а резултат је велика озлојеђеност и много накупљене
агресивности.
Говорећи о емоционалним аспектима односа родитељ–дете (адолесцент), други аутори наводе сличне појмове, нпр. блискост, интимност и друге.
Овде нећемо разматрати разлике међу овим појмовима јер нас много више
занимају последице ових адекватних или неадекватних аспеката односа родитељ–дете на формирање одређених особина личности или психопатолошких
манифестација.
Винтерботом (Winterbottom, 1958) наводи да је дете које се осећа прихваћеним од стране родитеља весело, динамично, умиљато, сигурно у себе,
осећајно и храбро. Дете се често обраћа својим родитељима за помоћ и савет,
задовољно је својим радом и његовим резултатима, истрајно је, са развијеним
капацитетом за сарадњу и прихватање одговорности. Према истој ауторки,
последице одбацивања су непослушност, агресивност, слаба развијеност сао-
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сећања дружељубивости, пожртвованости и несебичности; заплашеност, беспомоћност, тешкоће у прилагођавању изазване прекидом у развоју. На физичком плану може се појавити гојазност, или привидна успореност менталног и
физичког развоја. Уколико родитељ избегава контакт са дететом, оно постаје
неспособно да успостави блиске односе и са другим људима, није истрајно у
својим поступцима и може бити непријатељски настројено према људима. Ако
одбацивање није толико изражено или постоји само од стране једног родитеља, дете прима извесну дозу позитивних емоционалних искустава. Такође,
може испољавати снажну жељу за прихватањем од стране разних група. Међутим, иако има потребу да буде прихваћено, осећа страх од непознатих ситуација, јер му је осећање самопоштовања ниско, па отуда врло тешко формира
осећање привржености другим људима. Услед родитељског избегавања дете
није способно за истрајност у учењу, неповерљиво је и плашљиво, долази у
честе сукобе са родитељима и вршњацима, склоно је самосажаљевању. Често је
емоционално гладно, али због неспособности да успостави трајно близак однос
са неком особом трага за пролазним везама. Осим тога, деца чији су родитељи
избегавали контакт са њима, склона су деликвенцији.
Рохнер (Rohner, 2004) је сачинио читаву теорију која говори о последицама родитељског прихватања и одбацивања (PART – Parental Acceptance and
Rejaction Theory). Поменути аутор је развио низ техника-интервјуа и упитника
за процењивање прихватања односно одбацивања, које могу попуњавати само
мајке, само деца или и деца и родитељи. Он наводи да одбацивање родитеља
значајно утиче на појаву неуроза, поремећаја понашања, психосоматских
сметњи, алергијских реакција, школских проблема, муцања, поремећаја телесне схеме, шизофреније. Дете које се осећа одбаченим од својих родитеља је
увређено, љуто и испуњено страхом од нових одбацивања. Оно или развија
одбрамбену независност или се емотивно повлачи. У екстремним случајевима
такво дете постаје апатично или емотивно слепо, мање толерантно на стрес и
мање емоционално стабилно.
Џекинс (Jekins, 1963) наводи да код 52 деце које су испитивали, а испољавали су неки поремећај личности, у односу на 500 деце, која нису имала
ментални поремећај, пронашли су да су родитељи деце са поремећајима личности имали учестале конфликте са њима, да их нису довољно волели и да су
их чешће запостављали, што је утицало на појаву хостилности и агресивности
у периоду адолесценције. И други аутори износе доказе о значају повишене и
неконтролисане агресивности у породичним односима у развоју поремећаја
личности (према: Пејовић, 1997).
Сва поменута схватања теоретичара која говоре о појачаној агресивности, непријатељству или склоности ка конфликтима и делинквентном понашању сагласна су са схватањем Меланије Клајн (1983) која говори о савладавању наше агресивности и агресивности других, као основном развојном
задатку. Агресивност, која је делом урођена, делом резултат фрустрираности
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неких потреба, представља претњу малом детету да буде савладано сопственом насилношћу. Оно се од ових осећања брани коришћењем примитивних
механизама одбране, али да би се дететов развој одвијао нормално, неопходно
је да поремећена осећања контејнира и смирује мајка. Међутим, ако је мајчина
подршка недовољна или непријатељство мајке изражено, лоши и збркани
интројекти константно угрожавају стабилност личности. Особа се ослобађа
напетости коришћењем примитивних механизама одбране, односно acting-out-a.
Према Тодоровић (2004) идентификација је олакшана емоционалном
топлином у односу између родитеља и детета. У жељи да задржи наклоност
родитеља, дете прихвата ограничења и норме које он намеће, вредности и
жељене облике понашања. У прилог томе говоре и резултати истраживања
Опачића и Коса (према: Опачић, 1995), изведена на узорку адолесцената узраста 15 до 18 година, који говоре да је поунутрена контрола пропорционална
топлини родитеља и нема значајне везе са спољашњом контролом и кажњавањем, али је најближа опаженој спремности родитеља да се жртвује за дете.
Закључак истраживања је да поунутрена контрола последица страха да се не
изгуби родитељска љубав и подршка, а не страха од казне.
Резултати истраживања Катарине Пирковске-Петровић (1995) такође су
показали да што више љубави и пажње родитељи пружају својој деци њихова
су деца спремнија за сарадњу, емпатичнија, мање агресивна и имају више
самопоштовања.
Истражујући повезаност између самоопажања и опажања породичних
односа код адолесцената мушког пола узраста 15 до 18 година, Опачић је
дошао до закључка да је интимност с родитељима, посебно с оцем повезана са
социјалним аспектима самоевалуације (Опачић, 1995). Прво могуће објашњење добијених резултата је да дете исправне комуникацијске навике стечене у
породици трансферује на друге врсте односа, што резултира позитивним вредновањем од стране друштвеног окружења. Односи међусобног поверења и
поштовања који потичу из породице генерализују се на остале друштвене
односе, с једне стране, те на самовредновање, с друге стране.
Друго могуће објашњење је да емоционална топлина родитеља, међусобно поверење, допуштање аутономије у понашању адолесцент доживљава
као индикатор позитивног вредновања властите личности од стране родитеља,
што јача његово самопоштовање, које му помаже да оствари квалитетније
односе са вршњацима и стекне њихово уважавање. Поунутрена слика других
(особито родитеља и вршњака ) о нама, према многим ауторима, представља
један од најважнијих репера за процену властите вредности (Mead, Sulls,
McGuire, према: Opačić, 1995).
Питање које је привукло велику пажњу истраживача је и значај прихватања и блискости са истополним родитељем, односно родитељем супротног
пола, за ментално здравље и емоционално благостање детета. Нема јединстве-
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них налаза који би указали на то каква је улога мајке и оца у формирању концепта о себи код сина, односно кћери. Налази неких аутора слични су резултатима мало пре поменутог Опачићевог истраживања. Испитивање Масена
(према: Hrnjica, 1982) показало је да дечаци који се развијају без оца показују
значајне проблеме у социјалном, емоционалном и когнитивном развоју, несигурнији су и слабије прилагођени. Имају ниже скорове на тестовима интелигенције и лошији су у погледу академског постигнућа. Често се код њих формирају типично феминине црте личности, као што је доминантна тежња ка
зависности. Вероватноћа ових промена ка склопу личности супротног пола
расте са порастом дужине одсуства оца, а јавља се и када је отац присутан, али
неуспешан, пасиван, или одбацује дечака. Масен казује да одсуство оца има
негативан утицај и на развој девојчица, али је он значајно мање изражен. Већи
утицај присуства оца и прихватања с његове стране на развој дечака у односу
на развој девојчице, Масен објашњава на следећи начин: присуство оца у
породици служи као модел успешности, појачава интерес мушког детета за
сарадњу са оцем, олакшава развој интелектуалних потенцијала и усмерава
његов развој у маскулином правцу.
Димађио и Запула (DiMaggio & Zapulla, 2014) испитивали су како
прихватање од стране мајке односно оца утиче на проблеме у понашању и
задовољство животом код адолесцената. Резултати истраживања показали су
да је самоприхватање од стране оца (али не и мајке) негативно повезано са
интернализујућим и екстернализујућим проблемима код адолесценткиња.
Кохи и сар. (Caughy et al., 2012) је установио да је прихватање и
блискост од стране оца негативно повезано са агресијом код адолесцената и
адолесценткиња. Наведени налази истраживача су указали на то да је
прихватање од стране оца значајна детерминанта менталног здравља и
адолесцената и адолесценткиња.
Друга група истраживача наглашава значај истополног родитеља, везано
за ментално здравље и емоционално благостање детета. Тако Дикснер и Постнер (према: Кубурић, 1999) сматрају да је за формирање самопоштовања код
младе особе важнији однос са родитељем истог пола. Резуитати њиховог
истраживања показали су да код адолесцената мушког пола корелација између
односа са оцем и самопоштовања износи 0,49, док корелација односа са мајком
и исте варијабле износи 0,34. Код адолесценткиња повезаност истих варијабли
износи 0,21, односно 0,53.
Такође, Андерсон (Andersson, 2016) је дошао до сличних резултата и
установио да блискост и топлина од стране оца у току детињства имају
значајнији утицај на ментално здравље синова када доспеју у одрасло доба,
док топлина од стране мајке има значајнији утицај на ментално здравље
девојчица када постану одрасле.
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Рохнер (Rohner, 2004) је на основу својих истраживања установио да
прихватање од стране мајки утиче на емоционалну емпатију ћерки (али не и
синова), док прихватање од стране оца утиче на емоционалну емпатију синова
(али не и ћерки).
Куперсмит (Coopersmith, 1987) на основу резултата својих истраживања
(слично Опачићу, 1988) закључује да дечаци који имају високо поверење према оцу и оца доживљавају као пријатеља имају високо самопоштовање.
Истраживања треће групе указују на то да прихватање од стране оба
родитеља у једнакој мери утиче на психичко благостање детета. Сирсови налази (Sears, према: Burns, 1982) такође указују на позитивну повезаност топлине
у односима са родитељима и концепта о себи односно самопоштовања, али
нису потврдили претпоставку да је топлина у односу са истополним родитељем значајнија за развој детета. Напротив, показало се да оба родитеља имају
подједнак утицај. Донекле слични резултати добијени су и у истраживању које
су спровели Микликовска, Дуриес и Соненс (Miklikowska, Duriez, Soenens,
2011), које указује на то да је прихватање од стране оца повезано са
прилагођеношћу и синова и ћерки, док је прихватање од стране мајке повезано
искључиво са прилагођеношћу њихових ћерки.
Четврта група аутора наглашава значај блискости и прихватања од стране мајке за самопоштовање и емоционално благостање и девојчица и дечака.
Гров (Growe, према: Opačić, 1995) на основу својих налаза закључује да је
понашање мајке значајнији предиктор самопоштовања него понашање оца, и
код дечака и код девојчица. Исти аутор сматра да родитељско понашање има
значајно већи утицај на самопоштовање дечака, него на исту карактеристику
код девојчица. До сличних резултата дошли су и Дојл и сарадници (Doyle et
al., 2015), на основу чега су закључили да је брига и нега о стране мајке (али не
и оца) значајно повезана са благостањем и адолесцената и
адолесценткиња. Такође, Лиабле и Карло (Liable & Carlo, 2004) су на основу
резултата својих истраживања закључили да је подршка од стране мајке (али
не и оца) повезана са вишим нивоом саосећања и самопоштовања код
адолесцената оба пола.
На крају, поједини истраживачи су установили да већи значај за
психички развој детета има емоционална топлина и прихватање родитеља
супротног пола. Тако Говазолас (Giovazolias, 2014) и Ли (Li, 2014) су у
кроскултуралним студијама установили повезаност између прихватања од
стране мајке и прилагођености дечака, иако није установљена никаква
повезаност између прихватања од стране мајки и прилагођености девојчица.
Де Минци (De Minzi, 2006) је установио да прихватање од стране мајки
представља добар предиктор емоционалне везаности и школске компетенције
синова (али не и ћерки), док прихватање од стране оца представља добар
предиктор истих варијабли код ћерки, али не и и синова.
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Ако сумирамо резултате поменутих истраживања, нека указују на то да
топлина у односу са истополним родитељем има већи значај за развој детета,
нека да топлина у односу са оба родитеља има подједнак значај, нека да је
понашање мајке, односно оца бољи предиктор самопоштовања или емоционалног благостања код деце (односно адолесцената) оба пола, а нека да
постоји значајна повезаност између блискости и топлине родитеља супротног
пола (али не и истог) и менталног здравља, односно емоционалног благостања
детета. Наредна истраживања треба да ближе објасне ово питање које је у науци остало неразјашњено.
Питање које се поставља је на који начин поремећени емоционални
односи у породици усмеравају даљи ток социјализације код детета. Хрњица
(1982) сматра да постоји веома мала вероватноћа да се дете, које је расло у
нехармоничној породици, развије у зрелу личност. Другим речима, нема места
за оптимизам у случајевима када дете живи у породици која трајно нарушава менталну равнотежу у дечјој личности.
Као последица напетости, агресивности, игнорисања и других негативних карактеристика породичних односа, дете се укључује у средину (групу
вршњака, школу и слично) са кривим представама о људским односима и
погрешно формираним стилом реаговања у низу ситуација. Кад такво дете
сарадњу замени субмисивним односом или доминацијом, мало је вероватно да
ће бити прихваћено од стране вршњачке групе, а самим тим мала је вероватноћа за елиминисање неповољног дејства породичних утицаја. Свакодневно
искуство показује да групе вршњака нису толерантне према неадаптираној
деци и да је њихово одбацивање редовна појава. Другим речима, поремећен
ток социјализације који има корене у породичној средини води новим облицима неадаптираности у друштвеном животу, јер други агенси социјализације
(школа вршњаци, средства масовних комуникација) тешко да могу да коригују
овакву врсту искуства.

НЕКИ АСПЕКТИ ПСИХОПАТОЛОГИЈЕ РОДИТЕЉА
КАО УЗРОК ОДБАЦИВАЊА И НАРУШЕНОГ МЕНТАЛНОГ
ЗДРАВЉА МЛАДЕ ОСОБЕ
Пејовић (1997) сматра да родитељ који је суочен са дубоким интрапсихичким конфликтима, поготово ако их не разрешава, бива принуђен да утроши
много менталне енергије на њихово држање под контролом, на штету остварења квалитетног родитељства. У ситуацијама родитељске менталне поремећености отежава се адекватни комуникациони однос између родитеља и детета, као и остварење чврстих граница између ЈА и не – ЈА, између спољашње и
унутрашње реалности младе особе. Овакво понашање родитеља са непредвидивошћу њиховог понашања Виникот (Winnicott, 1971) назива организованим
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хаосом. У оваквој констелацији мајка, стално збуњује дете, тако што пројектује на њега некад позитивне, а некад негативне отцепљене делове властитог
селфа. Мајка се брани од сопствене даље дезинтеграције кроз пројекције или
неконтролисано понашање. Под утицајем оваквог односа родитеља, дете може
запасти у неку од менталних криза или поремећаја, постоји и код њега тенденција да „разбије” све што је добро, стабилно, поуздано и вредно, што се манифестује често деструктивним или антисоцијалним понашањем.
Мајке са интрапсихичким конфликтима или различитим психопатолошким проблемима често не успевају да детету осигурају адекватан раст и развој. Када је дете суочено са „поклоном судбине” овакве мајке, која има сопствене менталне проблеме, које је и сама можда трансгенерацијском судбином
добила, постоји могућност даљих трансгенерацијских преношења или успостављања неадекватних односа на релацији мајка–дете, како их види Фрамо
(1979). Ако дете понашање родитеља доживљава као напуштање, одбацивање
и прогањање, а пошто је неспособно да се одвоји од таквог објекта или да
измени те односе, све постојеће фрустрације и конфликте обично решава на тај
начин што их интернализује, тако да они постају привремени или трајни део
његове личности. Амбивалентност према родитељу, отпор према њему, сумња
у њега отежава даљу адаптацију детета на спољне односе и хармонизацију
унутрашњег света (Пејовић, 1997).
У оним породицама у којима као последица психопатологије једног или
оба родитеља доминира деструктивност и конфликтност, ни један члан не
налази задовољство у породичном животу осим садистичких и нарцистичких
структура личности. Чест је случај да се деца одрасла у оваквим породицама
идентификују са агресором, али то није правило, јер код неких личности има
снаге и дара да поступно и стваралачки, чак од детињства одупру злу чланова
породице, усмеравајући себе ка стварању карактерних особина које ће победити зло и деструкцију коју им је судбина доделила рађањем у таквој породици
(Пејовић, 1997). Родитељ који се бори са сопственом депресијом, посебно мајка, у првим годинама дететовог живота утиче на дете кроз осиромашење емотивног односа, доводећи дете у позицију занемаривања или напуштања и препуштајући дете својим потенцијалима за преживљавање. Екерман (Ekerman,
1987) наводи да родитељи преносе на своју децу анксиозност и непријатељство које произилази из њихових поремећених односа са својим родитељима и
ширим друштвом. Преокупирани сопственим потребама, они не обезбеђују
адекватну емоционалност за потребе своје деце. Одсуство поверења и природног задовољства у контакту са децом манифестује се у ставовима одбацивања,
окрутности, или прекомерног попуштања, заштићивања и недоследне и неумерене дисциплине, чиме често настоје да умање осећање кривице.
Екерман (Ekerman, 1987) наводи да кад се предузима лечење детета са
сметњама у емоционалном развоју, најважније је да се покуша да се паралелним поступком оцене и модификују патолошки елементи средине. Ови пато-
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лошки подстицаји обично се траже у мајци, иако до данас није нађен одговарајући одговор на питање шта да се ради са проблематичним мајкама проблематичне деце. Пре свега треба разјаснити факторе који доприносе појави поремећаја код мајки, јер ћемо само тако створити могућности за примену специфичних терапија за ненормалне облике материнског понашања. Треба сагледати до
којег се степена дете не жели због жеље за дететом, него због потребе да се
експлоатише као одбрана против осећања властите неадекватности. Неуспех у
материнству не проистиче увек из одбацивања материнства. Узроци поменутог
неуспеха могу бити болест или смрт у породици, губитак посла и озбиљни
финансијски проблеми.
У већини случајева одбацивање мајке је делимично, а на његов релативни интензитет утичу многи фактори. Оно се ретко изражава нескривено, већ је
најчешће рационализовано и прерушено и мајка потпуно негира да је свесна
таквих осећања. Можда најзначајнији фактор који обележава материнско
одбацивање је релативна специфичност или неспецифичност мотивације одбацивања. Треба утврдити степен до ког мајка одбацује дете због њега самог,
повезујући са дететом страх, бол или повреду, што је карактеристика специфичног одбацивања. Супротно томе, неспецифично одбацивање (случајно,
ненамерно) изазивају спољашњи фактори који немају готово никакве везе са
идентитетом детета, јер је дете дошло на свет онда када није био жељено.
Примери неспецифичног одбацивања су преношење непријатељства са мужа
на дете, лоша финансијска ситуација или непланирана и нежељена трудноћа
која је резултирала рођењем детета. У многим случајевима неспецифичног
одбацивања мајчино осећање непријатељства може бити пролазно. Вероватно
је да је патолошки потенцијал детета већи код релативно специфичних облика
одбацивања (Ekerman, 1987).
Неке мајке су акутно свесне тога да одбацују дете и стално се муче пребацивањем самој себи. Неке су тога само делимично свесне, а неке потпуно
несвесне. Мајке на доживљај неуспешности у материнској улози, који је
резултат одбацивања детета, могу реаговати на више начина. Она може убеђивати себе да је дете лоше и да она ту ништа не може учинити. Други начин
реаговања је да се емотивно одвоји од детета и развије принудна интересовања
изван породице. Трећи начин је да своју анксиозност замени агресивним ставом и да кажњава дете за своје сопствене неуспехе. Осећање кривице због неуспеха у материнству може се манифестовати кроз претерано покоравање детету, при чему је њему дозвољено да потпуно господари, што утиче на формирање лажног осећања свемоћности и охрабрује дете на деструктивно понашање. Још један од начина да се олакша лажно осећање кривице је неумерена
брига о телесном здрављу детета, уз истовремено емоционално игнорисање.
На судбину ових мајчиних тенденција дубоко утичу реципрочни ставови и
понашање оца и промене у осталим односима у породици. Овакве тенденције
могу бити охрабрене или обесхрабрене, зависно од понашања оца и породице
као целине.
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Мотиви очевог одбацивања детета такође могу бити специфични и
неспецифични. Неспецифично одбацивање подразумева оне облике истог који
су случајни и ненамерни и имају мало везе са очевим осећањима према сопственом детету. То може бити телесна болест, психички проблеми оца, незадовољство браком које помера на дете, озбиљни неуспеси на послу.
Специфични узроци одбацивања подразумевају да само дете, а не неки
спољашњи фактор, побуђује очеву анксиозност и изазива став очевог одбацивања. Екерман (Ekerman, 1987) наводи бројне примере овакве врсте односа оца
према детету: дете може бити очев пион намењен ослобађању очевих конфликтних емоционалних потреба, тако да га он онемогућава у постизању властите аутономије, подстичући га на бунтовност и деструктивност за коју он
никад није имао храбрости, или тражећи од њега љубав коју никад није могао
добити од жене, постављајући се према њему као према објекту своје незадовољне потребе за љубављу, што код детета ствара страховиту напетост.
Говорећи о реакцијама оца на свој неуспех у очинској улози, Екерман
(1987) наводи да су најчешћи одговори покушај да се пориче промашај, повлачење са породичне сцене и смањивање интересовања за дете на минимум, претерано разочарење у дете, које није испунило високе захтеве оца и није задовољило очеву потребу да преко детета подигне властити углед у очима других.
Као последица тога, свако дружење са дететом изазива нелагодност, напетост,
анксиозност, раздражљивост и осветољубивост оца.
Ekerman напомиње да се поремећаји очинства не могу одвојити од
поремећаја материнства, као и од поремећаја породице у целини, обзиром на
то да између поменутих интеракција постоји велика међузависност. Отуда,
немогуће је поставити дијагнозу о поремећајима материнства или очинстава, а
да при томе не сагледамо укупан склоп родитељских односа.

ЗАКЉУЧАК
На крају овог чланка, још једном ћемо истаћи шта је суштина правилног
родитељства: родитељ даје детету сигурно уточише сваки пут када га затражи, и онда када се дете осећа довољно сигурним, постепено га удаљава од
себе, осамостаљивањем и повезивањем са другим људима, постављањем захтева (умерених и прилагођених могућностима детета) који ће постепено увећати његову социјалну и школску компетенцију, предузимањем оптималног
нивоа контроле (како би дете у разумној мери правило сопствене изборе, а
истовремено било заштићено од тешких фрустрација које би могле оштетити
даљи развој), као и смањивањем контроле детета током развоја, сразмерно
степену постигнуте социјалне зрелости. Услов који мора бити остварен је да
приликом осамостаљивања детета самопоштовање и психо-физичко здравље
детета не смеју бити угрожени, а томе свакако доприноси умереност захтева и

115

Славковић, А.: Прихватање и блискост насупрот одбацивању и занемаривању...
ЗБОРНИК РАДОВА  ГОД. 23  БР. 22  ДЕЦЕМБАР 2020  101–120

контроле, као и искључиво педагошко кажњавање, какво смо описали на претходним страницама. Овакви васпитни поступци воде формирању ментално
здраве и социјално компетентне личности.
Циљ је да родитељи временом постану све мање потребни свом детету.
Оно временом учи да све боље процењује ситуације, предвиђа исходе својих
поступака, доноси одлуке, сноси одговорност за своје поступке. Стиче особине
које су темељ менталног здравља: самопоуздање, унутрашња слобода, одважност у суочавању са животним проблемима, предузимљивост и борбеност.
У овом чланку размотрили смо схватања присталица различитих праваца
у психологији која се односе на значај блискости и прихватања од стране
родитеља за правилан развој детета (присталица теорија везаности, класичних
психоаналитичара, нео-психоаналитичара, бихејвиориста). Сви теоретичари су
сагласни у томе да је љубав које дете добија од стране родитеља основни стожер
менталног здравља, с тим што неки наглашавају значај првих година живота
(класични психоаналитичари), неки период детињства све до десете године
(присталице теорије везаности), а неки иоднос између родитеља и детета кроз
читав период адолесценције (селф-психолози). Неки теоретичари истичу значај
формирања позитивних унутрашњих интројеката, односно ,,радних модела”
себе и других, који служе за предвиђање међуљудских интеракција и одређују
базично позитивну слику о себи и о свету, док други (бихејвиорални
теоретичари) истичу значај блискости између родитеља и детета (адолесцента)
како би се олакшао процес идентификације и дете усвојило друштвено пожељне
особине родитеља, односно других узора.
Можемо да закључимо да је одбацивање детета од стране родитеља
појава коју детерминише врло широк спектар фактора: социо-културни чиниоци, социо-економски чиниоци, особине родитеља, однос између родитеља,
особине детета. Под највећим ризиком да буду одбачена су деца која живе на
маргини друштва, чији родитељи имају криминалну прошлост и историју злоупотребе дроге и алкохола, незапослени су, сами су претрпели злостављање у
породици које се преноси трансгенерацијски, болују од психијатријских поремећаја, имају слабу контролу импулса, слабе социјалне вештине, слабу емпатију, пате од поремећаја личности, депресије, анксиозности. Они су склони да
дете виде као лоше и неадекватно јер због дубоке унутрашње дезинтегрисаности отцепљују и пројектују на њега лош део властитог селфа. Своје васпитне
методе виде као примерене и на месту ,,јер дете не ваља и треба га строгошћу
довести у ред”. Према детету наступају импулсивно, нападно, наметљиво,
недоследно.
Дете које има неких сметњи у развоју, интелектуално је ометено, било је
у раном развоју ,,тешка беба”, рођено је као нежељено, такође је под већим
ризиком да буде одбачено од стране родитеља. Последице одбацивања и злостављања у детињству очигледне су на готово сваком животном плану, а највише се очитавају у домену социјално-емоционалних односа, школског успеха
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и менталног здравља. Ова деца имају дубоко поунутреног злостављача унутар
свог менталног апарата који доводи до анксиозности, од које се најчешће бране тако што или налазе новог злостављача (најчешће партнера), или сами
постају злостављачи. Такође развијају широк спектар симптома, од депресије
и анксиозности, самоповређивања, суицидалности, поремећаја исхране, до
соматских тегоба и посттрауматског стресног поремећаја. Дубоко верују да су
лоши и недостојни љубави, осамљују се, избегавају партнерске односе, у којима очекују исто оно што су претрпели у породици. Имају лошу слику о себи
самом, а симптоми које развијају им помажу да се растерете анксиозности, али
не и да побољшају слику о себи, развију боље социјалне вештине, стекну
поверење у људе, изграде боље механизме одбране и механизме превладавања
криза.
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ACCEPTANCE AND CLOSENESS AS OPPOSED TO REJECTION
AND NEGLECT AS EMOTIONAL ASPECTS OF A PARENT/CHILD
RELATION, AND THEIR INFLUENCE ON YOUNG PERSONʼS
MENTAL HEALTH AND HIS SOCIAL COMPETENCE
Summary
This article considers how supporters of different directions in psychology
explain the importance of closeness and acceptance by parents for the proper
development of the child (supporters of attachment theory, classical psychoanalysts,
neo-psychoanalysts, behaviourists). All theorists agree that the love that a child
receives from a parent is the basic pillar of child's mental health, some emphasizing the
importance of the first years of life (classical psychoanalysts), some childhood up to the
age of ten (supporters of attachment theory), and some a relationship between a parent
and a child throughout adolescence (ego and self-psychologists).
Some theorists emphasize the importance of forming positive internal
introjects, ie “working models” of oneself and others, which serve to predict
interpersonal interactions and determine a basically positive image of oneself and the
world, while others (behavioural theorists) emphasize the importance of
parent-child intimacy, with the aim to facilitate the identification process and to
internalize the socially desirable characteristics of parents and other role models. The
paper also analyzes the way parents manifest acceptance or rejection of the child, the
consequences that such actions leave on the child (according to the findings of
researchers), as well as the importance of closeness with a same-sex parent or parent of
the opposite sex for the child's emotional well-being.
In the second part of the paper, we consider the reasons for the rejection of the
child by the parents and highlight the importance of parental characteristics, relationship
between parents, characteristics of the child, as well as some factors that have nothing to
do with the child's identity. We believe that the greatest influence on the rejection of the
child has the pathology of the parent himself, which leads to deep internal disintegration
and to the projecting of unacceptable parts of the self on a child, so that the parent sees
the child as bad, wrong or incompetent.
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ВАСПИТНО ДЕЛОВАЊЕ И УЧЕЊЕ У ЛЕБЕНСБОРН
ПРОЈЕКТУ НАЦИСТИЧКЕ НЕМАЧКЕ
Апстракт: За време трајања нацистичке Немачке од 1933. до 1945.
године, када је и завршен Други светски рат, десили су се најстрашнији злочини у историји човечанства. Била је заснована на милитаризму, расизму,
антисемитизму, идеологизму и окултизму. Најпре су били донети Нирнбершки закони који су довело до Холокауста, а 12. 12. 1935. године у
Минхену, по налогу команданта СС трупа Ханјриха Химлера, започет је
тајни државни Лебенсборн пројекат. Циљ овог државног пројекта је стварање чисте аријевске расе, што се сматрало кључним условом да Немачка
постане водећа светска сила у војном, економском и културном погледу, а
немачки народ да завлада светом са својом узвишеном традицијом и културом. Лебенсборн пројекат је подразумевао рађање деце од биолошких мајки
пажљиво одабраних из реда расно чистих младих, лепих и здравих немачких девојака и биолошких очева из реда официра СС трупа, која би се
касније смештала у Лебенсборн домовима или у домовима СС официра или
угледних чисто аријевских породица. У ове домове смештана су и деца отета широм Европе, која су испуњавала критеријуме изгледа припадника
чисте аријевске расе. Осим чувања и одгајања, под строгим надзором спроводило се и васпитно деловање и учење ове деце у Лебенсборн домовима,
засновано на поставкама фашистичке педагогије, о чему ће се расправљати
у овој теоријској студији.
Кључне речи: фашистичка педагогија, милитаризам, расизам, антисемитизам, идеологизам, окултизам, Лебенсборн домови, Лебенсборн бебе.
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УВОД
Нацистичка Немачка је постојала у периоду од 1933. до завршетка Другог светског рата 1945. Одмах по доласку нациста на власт у Немачкој, донети
су Нирнбершки закони који су довели до Холокауста и подразумевали милитаризам, расизам, антисемитизам, идеологизам и окултизам. Подразумевали су
и циљеве чије је остварење требало да допринесе да Немачка постане водећа
светска сила у војном, економском, културном и сваком другом погледу, а
немачки народ са својом богатом културом и традицијом, најузивишенији на
свету. За нацистичку Немачку се везују најдеструктивније друштвене појаве и
догађаји, који су оставили бројне негативне друштвене појаве. Изазвала је и
Други светски рат у коме је страдало преко 50.000.000 људи, уништени многи
градови и имовина, уништено и покрадено непроцењиво културно благо у
читавом свету.
Једна од карактеристика нацистичке Немачке је и тајни државни пројекат Лебенсборн. Покренут је 12. 12. 1935. у Минхену с циљем стварања чисте
аријевске расе. У том правцу су у Немачкој у већим градовима отварани
Лебенсборн домови у којима су смештана, чувана и васпитавана деца зачета од
биолошких мајки пажљиво одабраних из реда младих, лепих и здравих немачких девојака код којих је претходно детаљно утврђено беспрекорно чисто
немачко порекло и биолошких очева из реда официра СС трупа у које су примани чисти Немци према строго прописаним критеријумима. За овај пројекат
се током Другог светског рата углавном није знало. Чак и данас, о овој теми,
нема превише радова. Проблем ове студије је проучавање васпитног деловања
и учења у Лебенсборн пројекту нацистичке Немачке. Након општих података
о овом тајном државном пројекту нацистичке Немачке, приказано је васпитно
деловање и учење у Лебенсборн домовима, које је било засновано на поставкама фашистичке педагогије настале 20-их година 20. века у Италији, чији је
оснивач Ђовани Ђентиле, министар просвете у влади фашистичке Италије
Бенита Мусолинија.

ЛЕБЕНСБОРН
Лебенсборн је био државни пројекат нацистичке Немачке, настао 12. 12.
1935. године у Минхену, по налогу команданта СС трупа нацистичке Немачке
и највећег нацистичког окултисте Хајнриха Химлера. На основу критичких
анализа делова неких публикација које се тичу неких делова проучаваног проблема из овог периода (Arendt, 1996; Мазовер, 2019; Миленовић, 2015; 2014),
нарочито публикација најутицајнијих светских универзитета, пре свега Универзитета у Харварду (Wayne  Marybeth, 2015), могу се изнети основне
чињенице ове злогласне елитне јединице нацистичке Немачке на чијем је челу
од оснивања од завршетка Другог светског рата био нациста Хајнрих Химлер.
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Чланови војних формација СС трупа разликовали су се од осталих припадника
немачке војске, зато што су бирани на расним и идеолошким основама. Поред
беспрекорне оданости и спремности да се жртвују за Трећи рајх, врховног вођу
Адолфа Хитлера и свог вођу Хајнриха Химлера, сви припадници СС трупа су
морали да докажу чисто аријевско порекло, да су из угледних немачких породица, без криминалне прошлости, млади и беспрекорно здрави, карактеристичног облика лица, да су плавокоси, плавих очију и високи минимум 175 цм,
колико је био висок и њихов вођа Хајнрих Химлер. Били су посебно опремљени, имали су два знака из руна и од њих је Хајнрих Химлер у својим крајње
окултним схватањима намеравао створити Ред витезова, а њихово седиште је
Замак Вевелзбург или Нациленд (Bedürftig, 1994). Овај ренесансни дворац
налази се у селу Вевелзбург, близу града Бурана, на североистоку Северне Рајне-Фестфалије у Немачкој (Bedürftig, 1994).
Паралелно с трагањем за потомцима преживелих Аријеваца са давно
потопљене Атлантиде, СС трупе су започеле с реализацијом, до тада у свету,
невиђеног пројекта Лебенсборн (Bedürftig, 1994). Пројекат је подстицао развој
потомства између пажљиво одабраних, младих, лепих, здравих и неудатих
расно чистих Немица и официра нацистичке Немачке, пре свега из редова СС
трупа. На исти начин, рађана су и деца у Норвешкој пажљивим одабиром
лепих, младих и здравих девојака аријевског изгледа, зато што је превладавало
схватање да су Нордијски народи такође аријевски народ, који потиче са давно
потопљене Атлантиде (Bedürftig, 1994). Како је након пропасти Трећег Рајха,
уништена многа документација, па и документација о Лебенсборн пројекту,
сви подаци изнети у овој студији, засновани су на секундарним, често и терцијалним и углавном недовољно прецизним подацима, који су тако и описани.
У време спровођења државног пројекта Лебенсборн, значајну улогу
имао је Савез немачких девојака, који је био један од огранака Хитлерове
немачке омладине, који је имао своје две секције: 1) Савез немачких девојчица
од 10 до 14 година (Jungmädelbund) и 2) Савез немачких девојака
(Мädchenschaften) (Хорн, 1976). У периоду Лебенсборн пројекта, настала је и
трећа секција Верност и лепота (Glaube und Schönheit) (Хорн, 1976). Ова секција је обухватала девојке старости између седамнаесте и двадесет прве године. Претпоставља се да је до 1939. Лебенсборн пројекат бројао око 8.000 чланова, од чега више од 3.500 СС официра (Wegner, 1995). Не постоје ни прецизни подаци о броју деце рођене и отете у Лебенсборн пројекту од 1935. до
1945. Нема ни поузданих података о томе да ли су одабране девојке, пре свега
оне у Норвешкој, присиљавање на формирање оваквог потомства, или су
добровољно пристајале на то, опијене фанатичном идеологијом нацизма о значају и потреби постојања чисте аријевске расе и немачког народа, као народа
послатог од Бога да као најсупериорнији народ завлада светом. Овако рођена
деца су углавном била чувана у посебним домовима за одгајање и васпитање и
учење. Давана су и на чување, негу, васпитање и учење породицама СС официра и осталим угледним и расно чистим немачким породицама.
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На овај начин тежило се да се временом створи чиста аријевска раса.
Како нацисти нису били задовољни бројем на овај начин рођених беба, почели
су по окупираним европским државама да отимају децу аријевског изгледа,
пре свега у Француској, где је у граду Ламорељу 1944. године, чак основан и
Лебенсборн дом, у коме је рођено преко 400 Лебенсборн беба. Будуће Лебенсборн бебе отимане су и у осталим окупираним европским државама, пре свега
у Русији, Украјини, Пољској, Југославији, Румунији, Чехословачкој, Летонији,
Естонији и осталим државама. О различитом поступању према деци коју су
нацисти отимали сведоче бројни извори. Тако, на пример, нацисти су децу из
„[...] Фронлајтена 18. и 19. 9. 1942. одвезли најпре у осам логора ВоМи у Доњој
Баварској. Надзор над њима је преузело покрајинско акционо вођство ВоМи у
Бајроту. Младу децу су, пак, одвезли у домове организације Лебенсборн како
би тамо била на располагању немачким породицама” (Ferenc, 1968: 312). Пре
смештаја ових беба у Лебенсборн домове, или давање на усвајање породицама
СС официра или угледним немачким породицама, код којих је доказано беспрекорно чисто немачко порекло, оне су биле прегледане од стране лекара,
како би се потврдио њихов аријевски изглед.
На основу претходних анализа се може закључити да су основне одреднице Лебенсборн пројекта биле бројне. Пружана је велика подршка нацистичке Немачке породицама са много усвојене деце. Одабиран је и строго чуван
што већи број претходно описаних девојака за формирање потомства. Занимљиво помена је да су нацисти 1938. основали чак 3 посебне школе за женску
омладину (Wegner, 2004). Иако Трећи рајх није био идеолошки монолит у
питањима образовне политике, ове школе, без обзира што су биле краткотрајне, сматрале су се елитним школама „[...] и симболизирале су нацистичку
склоност школовању жена за мајчинство и средство за очување чисте аријевске расе” (Wegner, 2004: 19). Посебна брига вођена је о рођеним и отетим
Лебенсборн бебама. Пружана је велика помоћ и њиховим биолошким мајкама.
Овај пројекат је непосредно био повезан с васпитним деловањем и учењем које се спроводило паралелно с чувањем деце у посебним домовима
широм Немачке, али и Норвешке као нордијске државе. О нези и васпитању
деце бринули су запослени у домовима, посебно жене у Лебенсборн домовима
или супружници у породицама официра СС трупа и расно чистим немачким
породицама, које су усвојиле Лебенсборн бебе (Benecke, 2019). Након капитулације нацистичке Немачке, неке Лебенсборн бебе су враћене биолошким мајкама. Велики број ове деце је германизован. Нека од њих за која се касније
утврдило да су болесна или не одговарају критеријумима деце чисте аријевске
расе су слате у логоре или завршавале трагично на друге начине. Најпознатија
Лебенсборн беба данашњице је чувена певачица расформиране шведске
музичке групе ABBA Ани-Фрид Лингстад.
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ВАСПИТНО ДЕЛОВАЊЕ И УЧЕЊЕ У ЛЕБЕНСБОРН ПРОЈЕКТУ
Васпитно деловање и учење у Лебенсборн домовима спровођено је под
стручним надзором васпитачица. Сва деца су морала да избришу из сећања
свест о постојању својих биолошких родитеља. Васпитавана су да су изданци
узвишене људске расе која ће владати светом. Постојала је и социјална димензија васпитања у Лебенсборн домовима. Ишло се и у правцу таквог васпитног
деловања на ову децу да се код њих развије свест да њихов живот вреди само
ако је у интересу нацистичке Немачке и немачког народа. Васпитавана су и да
ће једнога дана постати храбри и успешни ратници који ће бранити свој народ
и своју Немачку. Живот у Лебенсборн домовима је био строго формално организован, а дисциплина је била готово војничка. Деца су морала бити безусловно послушна. Обављала су и бројне радове за која су била способна. Свака
непослушност је била кажњавана, чак и физичким казнама (Dozono, 2018).
С Лебенсборн бебама реализоване су бројне културне активности. Она
су учена да је немачка култура и њено културно наслеђе најважније и највредније на свету. Учена су и да је немачка култура изнад свих осталих светских
култура. За њих су организоване бројне културне и спортске манифестације,
што их је чинило додатно одважним и истрајним у постизању свега што се од
њих тражило. У реализацији васпитно-образовног и пре свега васпитног деловања, међусобно су учествовала и сама деца (Herrera, 2008).
На основу ових чињеница се могу поставити нека основна питања која
се односе на васпитно деловање и учење у Лебенсборн домовима. Још на први
поглед се могу уочити бројне контроверзе у вези са „[...] концептима непедагогике; специфичним проблемима професионалног рада; и проблемом континуитета” (Heinz Elmar, 1989: 261). Васпитно деловање у Лебенсборн домовима
углавном није било засновано на начелима и принципима педагогије као најопштије науке о васпитању. Осим донекле на подручју физичко-здравственог
развоја и васпитања и радно-техничког васпитања деце и омладине, у осталим
подручјима васпитања, васпитно деловање у Лебенсборн домовима било је
противно позитивним принципима и начелима педагогије. У Лебенсборн
домовима тежило се образовању и учењу деце, али не у правцу њиховог свестраног развоја, него углавном у њиховом оспособљавању за обављање одређених послова и занимања. Овакав приступ образовању и учењу имао је више
социјалну него педагошку димензију. Није се тежило свестраном развоју деце
као крајњем циљу васпитања и педагогије, него њиховом оспособљавању да
буду корисни чланови нацистичке Немачке, што је повезано с идеологијом
нацизма, а не и хуманистичким начелима педагогије као науке.
Највећи значај придаван је здравствено-физичком васпитању. Лебенсборн бебе су морале водити беспрекорну хигијену и здрав живот. Свакодневно су, у зависности од узраста, имале бројне физичке активности. Циљ је био
да се код њих, посебно код дечака, развијају брзина, снага и издржљивост,
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како би касније могли служити свом народу и нацистичкој Немачкој. Организована су и такмичења у разним спортовима у којима су деца навикавана на
стриктно поштовање правила и тимски рад. Једна од одредница физичког васпитања је и то да је битно да у тим играма увек теже ка победи, јер на тај
начин показују своју узвишеност и посебност (Kennedy, 2016).
Учење деце у Лебенсборн домовима је подразумевало учење с циљем
стицања знања која се тичу немачког језика, културе и традиције, што је била
основа не само њиховог интелектуалног него и моралног васпитања. Да би се
то постигло, доста су учени садржаји о славној немачкој историји, при чему је
често заузиман ревизионистички приступ историји, јер је она деци била представљена онаквом како је то одговарало нацистима. Учење у Лебенсборн
домовима је подразумевало и знања која су неопходна за обављање различитих радних операција, јер су Лебенсборн бебе учене да само напорним радом
могу помоћи свом народу и својој држави. Зато су свакодневно биле радно
ангажовање у складу са својим узрастом и својим способностима. Чак је и
естетско васпитање деце у Лебенсборн домовима одступало од позитивних
хуманистичких начела педагогије као науке. Не може се рећи да се није тежило развијању естетских квалитета и вредности у Лебенсборн домовима, али се
исто тако не може негирати и антипедагошко деловање, зато што су Лебенсборн
бебе васпитаване да припадају узвишеном немачком народу који је најлепши,
најбољи и најузвишенији народ на свету у односу на све остале народе, нарочито Јевреје, Роме и Словене, који су Лебенсборн бебама представљени као популација људи која је Немачкој нанела велику штету (Webb  Gulson, 2011).
Највећа разлика у васпитном деловању у Лебенсборн домовима у односу
на хуманистичка начела и позитивне принципе педагогије огледала се у
моралном васпитању. Лебенсборн бебе су васпитаване у духу нацистичке
Немачке; да припадају узвишеном Немачком народу који је богомдан да
завлада светом са својом напредном економијом и узвишеном културом; да је
потребно постојање чисте аријевске расе која је изнад свих осталих народа.
Све то је у супротности од позитивних норми морала као „...сложене појаве
друштвеног живота који обухвата многе појаве друштвеног живота за разлику
од права, неписаних правила, принципа и норми којима се усмерава и процењује понашање човека сходно важећим моралним нормама у одређеној средини” (Кулић и сар., 2019: 162). У супротности је и од основних начела моралног
васпитног деловања које подразумева „[...] ток моралног васпитања који се
одвија усвајањем одређених знања, која су нужна да би се могао формирати
систем моралних вредности, развити морална осећања и властито сопствено
искуство сваког васпитаника” (Кулић и сар., 2019: 168).
Сасвим је разумљиво да је овакво васпитно деловање подразумевало и
специфичан професионални рад васпитача и учитеља у Лебенсборн домовима.
Са собом је повлачило и бројне проблеме повезана с континуитетом васпитања
и учења Лебенсборн беба. Васпитачи и учитељи су углавном биле жене и
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девојке из Савеза немачких девојака (Pruneri, 2016). Оне нису имале одговарајуће стручно образовање за васпитање и учење. Њихово васпитно деловање и
учење Лебенсборн беба је с једне стране било засновано на анти-педагошким и
анти-хуманим начелима. С друге стране се темељило на анти-човечним и идеолошким, па чак и окултистичким начелима и принципима нацистичке Немачке. Зато и није било континуитета у васпитном деловању и учењу у Лебенсборн домовима. Извесна разлика у васпитном деловању и учењу се огледала
једино у погледу појединих узрасних категорија Лебенсборн беба.
Поред наведених негативних и крајње деструктивних последица васпитног деловања у Лебенсборн домовима, неопходно је да се наведу и нека васпитна деловања која су одувек имала значај у свестраном деловању на васпитанике. Васпитно деловање у Лебенсборн домовима је било усмерено у правцу
да Лебенсборн бебе трајно усвоје одређене норме понашања и васпитне вредности које се сматрају посебно значајним за правилно развијање деце и омладине. Поред формирања здравствено-хигијенских навика, физичког развоја,
навикавања на ред, рад и дисциплину, нарочито се деловало у правцу да
Лебенсборн бебе схвате штетност алкохола и пушења и осталих навика које се
сматрају болестима зависности. Свему томе доприносиле су и бројне кампање
спровођене у периоду нацистичке Немачке. О томе сведоче и новији публиковани извори (Basil, 2012).

ЗАКЉУЧАК
У овој теоријској студији је проучавано васпитно деловање и учење у
Лебенсборн пројекту нацистичке Немачке. За време трајања нацистичке
Немачке (1933–1945) догодили су се најстрашнији злочини у историји човечанства. Нацистичка Немачка је довела до Холокауста и Другог светског рата.
Била је заснована на начелима тоталитаризма, милитаризма, антисемитизма,
идеологизма и окултизма. Започела је доношењем Нирнбершких закона, на
основу којих је касније 12. 12. 1935. у Минхену, започет тајни државни Лебенсборн пројекат. Подразумевао је одгајање Лебенсборн беба зачетих од
пажљиво одабраних младих, здравих, лепих немачких девојака из Савеза
немачких девојака са беспрекорним пореклом са официрима СС трупа у
Лебенсборн домовима с циљем стварања чисте аријевске расе. Крајњи циљ је
био стварање јаке Немачке као најмоћније државе у војном, економском, културном и сваком другом погледу, са својим немачким народом богомданим да
завлада светом са својом узишеном традицијом и културом.
У Лебенсборн домовима се под надзором васпитача спроводило васпитно деловање и учење Лебенсборн беба. Оно је подразумевало формирање
чисте аријевске расе. Да би се ти циљеви и остварили, васпитно деловање је
било усмерено у том правцу. Лебенсборн бебе су васпитаване и учене у духу
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нацистичке Немачке. Тежило се усвајању знања о немачкој историји, традицији и култури. Поред тога, тежило се и развијању свести васпитаника да они
морају бити корисни чланови нацистичке Немачке и узвишеног немачког
народа. Такво васпитање је подразумевало ниподаштавање свих осталих раса и
народа, што је дијаметрално супротно позитивним хуманистичким начелима
васпитања и педагогије као најопштије науке о васпитању.
Васпитно деловање у Лебенсборн домовима је било предмет бројних
упоредних проучавања васпитања (Schuch, 2017). Иако су циљеви васпитања у
Лебенсборн домовима били веома прецизно дефинисани и конкретизовани и
као такви у време нацистичке Немачке били оствариви, такво васпитање је
ипак било краткотрајно и карактеристично искључиво за фашистичку педагогију која је своја екстремна обележја добила у периоду нацистичке Немачке.
На основу неких критичких анализа појма васпитања (Retter, 2019; Schuch,
2017), дефиниција васпитања као свесне, сврсисходне и трајне делатности,
својствене човеку, засноване на међусобној интеракцији васпитача и васпитаника и усмерене у правцу подстицања, развијања и трајног усвајања оптималних физичких, интелектуалних, моралних, радно-техничких, естетских и пре
свега људских квалитета и вредности код васпитаника, свакако да нема упориште у фашистичкој педагогији у периоду нацистичке Немачке. Иако се тежило
развијању свих страна васпитања васпитаника у Лебенсборн домовима, такво
васпитно деловање није било засновано на хуманистичким и пре свега људским
начелима и нормама, па се више може говорити о дрилу, него о васпитању.
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EDUCATIONAL ACTIVITIES AND LEARNING IN THE LEBENSBORN
PROJECT OF NAZI GERMANY
Summary
During the time of Nazi Germany from 1933 to 1945, that is, to the end of World
War II, the most horrific crimes in human history took place. Nazi Germany was based
on militarism, racism, anti-Semitism, ideologism and occultism. First, the Nuremberg
Laws were passed, which led to the Holocaust, and on December 12, 1935, in Munich,
by the order of the commander of the SS troops, Heinrich Himmler, a secret state
Lebensborn project was established. The goal of this state project was to create a pure
Aryan race, which was considered a key condition for Germany to become the world's
leading power in military, economic and cultural terms, and for the German people to
rule the world with their sublime tradition and culture. The Lebensborn project involved
the birth of children from biological mothers carefully selected from the ranks of racially
pure young, beautiful and healthy German girls and biological fathers from the ranks of
SS troops, who would later be housed in Lebensborn homes or in the homes of SS
officers or prominent purely Aryan families. Children abducted all over Europe, who
met the criteria of seemingly belonging to the members of the pure Aryan race, were
also accommodated in these homes. In addition to custody and upbringing, the
educational activities and teaching of these children in Lebensborn homes were carried
out under strict supervision, based on the principles of fascist pedagogy the point that
will be discussed in this theoretical study.
Keywords: fascist pedagogy, militarism, racism, anti-Semitism, ideology,
occultism, Lebensborn homes, Lebensborn babies.
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ПЕДАГОШКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ РАЗЛИЧИТИХ
ПРИСТУПА У ПРОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА
ЗНАЊА УЧЕНИКА
Апстракт: У раду се разматрају педагошке импликације психометријског и аутентичног приступа у процењивању квалитета знања ученика.
Полазећи од таксономије знања коју су развили Андерсон и Кратвол, епистемолошких претпоставки и поставки теорија учења приказане су и анализиране основне карактеристике оба приступа и могућности у процењивању
квалитета знања ученика. С обзиром на чињеницу да сваки приступ у процењивању ученичких постигнућа почива на другачијим епистемолошким
претпоставкама, а у основи има супротстављена теоријска утемељења јасно
је да сваки понаособ даје другачију слику о квалитету знања ученика и да на
особен начин доприноси унапређењу праксе оцењивања образовних
постигнућа ученика. На темељу сазнања развијених у оквиру два приступа у
процењивању ученичких постигнућа изведене су следеће педагошке импликације: а) конципирање теорије и праксе професионалног развоја наставника на начин да подржава и нове (аутентичне) приступе у процењивању ученичких постигнућа; б) примена наставних метода треба да интегрише
карактеристике и принципе аутентичног приступа у процењивању образовних постигнућа; в) конструисање тестова и аутентичних задатака је интегрални део наставног процеса; г) принцип апроксимативности је обележје
теорије и праксе процењивања образовних постигнућа; и д) разматрани
приступи имају различите могућности у процењивању квалитета знања ученика. Поред наведеног, у раду се указује на бројна питања од значаја за
даље теоријске расправе, истраживања и примену различитих приступа у
процењивању квалитета знања ученика.
Кључне речи: квалитет знања, образовна постигнућа, психометријски приступ, аутентични приступ, педагошке импликације.
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УВОД
У контексту образовања, и конкретније наставе, поступци процењивања
и оцењивања образовних постигнућа ученика заузимају посебно место. Због
тесне везе са квалитетом наставе, наставним програмом и курикулумом приступи у процењивању квалитета знања ученика представљају једно од средишњих научних и практичних проблема у дидактици и докимологији. Штавише, резултати процеса учења у великој мери условљени су не толико начинима учења и примењеним наставним методама, наставним садржајима колико
и начинима процењивања и оцењивања ученичких постигнућа. Ниво усвојености наставних садржаја и квалитет знања ученика разликоваће се уколико им
се на почетку процеса учења експлицитно укаже да ће се њихова образовна
постигнућа процењивати само на основу усмених поступака оцењивања или
само писмених поступака оцењивања или њиховом комбинацијом. Информације о поступцима оцењивања битно обликују процес и резултате учења и
целокупни рад и активности ученика, не само садржај учења већ и начине и
стилове учења, резултате процеса учења, какав ће став ученици заузети према
наставном садржају и сл.
Теорија и пракса процењивања ученичких постигнућа и оцењивања у
настави развијале су се на темељу сазнања изведених из актуелних теорија
учења, пратећи и рефлектујући њихове промене и тенденције, а све више,
удаљавајући се од психолошких теорија фокусираних на мерење које су доминирале образовањем (Gipps, 1994; Goldstein, 1989; Linn, 1990, 1995; према:
Cumming & Maxwell, 1999). Померање фокуса са психометријског приступа на
аутентичне приступе у процењивању ученичких постигнућа доводи се у везу
са настанком теорија учења које препознају да је социокултурни контекст од
посебног значаја за процес и резултате учења и које указују на условљеност
процеса учења сложеним односима између социокултурних, когнитивних и
афективних фактора (Herrington & Herrington, 1998). Поред наведеног, популаризацији идеје о аутентичном процењивању допринео је и покрет алтернативног оцењивања (Tsagari, 2004; Cumming & Maxwell, 1999), који своје
основне идеје заснива на критици психометријског приступа у процењивању
образовних постигнућа ученика. Док су се конструктивистички приступи
настави и учењу паралелно са коришћењем савремених технологија прогресивно мењали, приступи у оцењивању нису успели да одрже корак са тим тенденцијама (Herrington & Herrington, 1998). Упркос све већем броју студија које
потврђују да се аутентични приступи у процењивању образовних постигнућа
могу успешно користити и у интерактивном мултимедијалном окружењу,
Херингтон и Херингтон (Herrington & Herrington, 1998) примећују да је у пракси очигледан несклад између захтева за аутентичним оцењивањем и резултата
оцењивања.
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Имајући на уму тенденције у развоју приступа у процењивању ученичких постигнућа као релевантно питање издваја се њихов значај у процењивању
различитих образовних постигнућа, посебно квалитета знања ученика и
могућности њиховог интегрисања у педагошку праксу. Општи циљ овог рада
је да се изведу педагошке импликације за унапређење наставне праксе и праксе професионалног развоја наставника на темељу теоријских сазнања у вези са
психометријским и аутентичним приступом у процењивању образовних
постигнућа, с једне стране, и квалитетом знања ученика, с друге стране. Сагласно општем циљу рада постављена су три истраживачка задатка: а) дефинисање и операционализација квалитета знања ученика из угла дводимензионалне таксономије коју су развили Андерсон и Кратвол; б) приказ и анализа карактеристика психометријског и аутентичног приступа у процењивању
квалитета знања ученика, њихових могућности и домета у примени; и в) идентификовање смерница и препорука за унапређење наставне праксе, праксе
оцењивања и професионалног развоја наставника. Пратећи структуру постављених истраживачких задатака рад је структуриран кроз три целине. У првом
делу рада биће приказан један приступ у дефинисању и операционализовању
квалитета знања ученика који за референтни оквир узима дводимензионалну
таксономију коју су развили Андерсон и Кратвол (Anderson & Krathwohl, 2001;
Krathowl, 2002). У другом делу рада биће приказана и проблематизована
питања у вези са психометријским и аутентичним приступом у процењивању
знања ученика, са посебним освртом на сагледавање проблематике процењивања знања различитог квалитета из угла различитих психолошких теорија
учења и полазних епистемолошких претпоставки. На крају, изведене су педагошке препоруке и смернице за унапређење наставног рада и професионалног
развоја наставника и наговештена су одређена питања од значаја за даље теоријске расправе, истраживања и примену различитих приступа у процењивању
квалитета знања ученика.

КВАЛИТЕТ ЗНАЊА УЧЕНИКА – ЈЕДАН ПРИСТУП
У ДЕФИНИСАЊУ И ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ
У оквиру филозофског (Uzelac, 2012), психолошког (Blооm,1981; Lalović, 2009) и педагошког дискурса (Антонијевић, 2006; Вилотијевић, 1999; Лексикон образовних појмова, 2014; Ruić, 2006) издвојиле су се веома различите
дефиниције знања, а сагласно њима и различити приступи у дефинисању квалитета знања. У погледу квалитета знања ученика приметне су веома различите класификације и таксономије знања1 (нпр. Anderson & Krathwohl, 2001;

1

Андерсон и Кратвол (Anderson & Krathwohl, 2001, Krathowl, 2002) говоре о четири квалитета знања: декларативно, појмовно, процедурално и метакогнитивно знање. SOLO таксономија (Biggs & Collis, 1982) предвиђа пет нивоа знања: предструктурални ниво, ниво
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Biggs & Collis, 1982; Blооm, 1981; Gagne, 1985; Krathowl, 2002) као одраз различитих погледа аутора на само знање и начине његовог операционализовања.
Могли бисмо констатовати да је толико различитих интерпретација квалитета
знања колико има и аутора који се баве овим релевантним питањем. Поједини
аутори под квалитетом знања подразумевају садржај знања, други интензитет
знања, трећи ниво развијености веза и односа између знања, пети трајност
знања итд. (Антонијевић, 2006).
Уз извесне разлике, аутори који заговарају употребу синтагме „квалитет
знања” (нпр. Anderson & Krathwohl, 2001; Biggs & Collis, 1982; Blооm, 1981;
Gagne, 1985; Krathowl, 2002), сматрају да се знање састоји од различитих
нивоа, који су хијерархијски уређени (виши нивои знања укључују ниже нивое
знања) и који интегришу различите когнитивне процесе (виши нивои знања
укључују ниже мисаоне процесе). Премда, сам квалитет знања веома различито постављају и одређују и у погледу интензије и у погледу екстензије.
Под утицајем савремених сазнања у психологији, Андерсон и Кратвол
(Anderson & Krathwohl, 2001; Krathowl, 2002) ревидирају првобитну Блумову
верзију таксономије укључивши две димензије: знање (шта ученик зна) и когнитивне процесе (како ученик сазнаје). Таксономија знања Андерсона и Кратвола, познатија у литератури као дводимензионална таксономија, заснована је
на претпоставци да између различитих нивоа знања ученика постоји хијерархијски однос јер овладавање вишим нивоима знања подразумева да је ученик
овладао свим хијерархијски нижим нивоима знања и нивоима когнитивних
процеса. Ревидирану верзију Блумове таксономије карактеришу три кључне
промене: а) терминолошке промене; б) промене у редоследу категорија на
димензији когнитивних процеса; и в) структурне промене.
Прво, имајући на уму природу процеса сазнавања као и процесни карактер учења, Андерсон и Кратвол глаголима изражавају когнитивне процесе.
Уместо употребе именица, нови термини су одређени на следећи начин: подсећати (препознавање и преузимање релевантних знања из дугорочне меморије); б) разумети (конструисање значења кроз сумирање, класификовање,
упоређивање, објашњавање на основу усмених, писаних и графичких инструкција); в) применити (употреба и спровођење процедура у датој ситуацији);
г) анализирати (растављање материјала на саставне делове, одређивање међусобне повезаности делова, односа делова и целокупне структуре чији су
саставни део); д) евалуирати (процењивање на основу критеријума и стандарда); и стварати (формирање кохерентне и функционалне целине и реорганизовање елемената у новој структури или обрасцу). Друго, Андерсон и
Кратвол сматрају да је стварати (које одговара синтези у првобитној верзији)
– највиша и најкомплекснија категорија на димензији когнитивних процеса и
једноставног повезивања, ниво сложенијег повезивања, ниво односа, ниво проширења.
Гање (Gagne, 1985) разликује вербално знање, интелектуалне вештине и когнитивне стратегије.
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да укључује евалуирање и преостале когнитивне процесе. Треће, у односу на
првобитну таксономију, најзначајнију структурну промену представља
увођење четири димензије знања (чињеничко, појмовно, процедурално и метакогнитивно) на континууму од конкретног ка апстрактном знању. У наставку
текста следи опис различитих квалитета знања које предвиђа ова таксономија.
Чињеничко знање ‒ представља најнижи квалитет знања и обухвата
основне елементе које ученици морају знати да би били упознати са дисциплином и да би решавали проблеме у вези са њом. Ова врста знања укључује
познавање терминологије и специфичних детаља. Као најнижи квалитет знања
подразумева памћење података, чињеница, дефиниција посредованих школским програмом. „Једна од улога чињеничног знања, између осталог, јесте да
оно служи као средство даљег сазнавања, али и откривања нечег за ученика
новог […] Несумњиво је да се систем знања који се конституише од фонда
знања који ученик поседује, састоји и од чињеничких знања и ова врста знања
нужно има своје место и улогу у том систему” (Antonijević i Vujisić Ţivković,
2014: 128). Да би се чињеничко знање ставило у функцију развоја квалитетнијих знања, потребно је заузети емотивни однос према чињеницама јер у противном „пропада свака механички наметнута културна вредност, независно од
њене величине [...] Али, свим тим чињеницама остаје својствено да оне остају
на нивоу факата, да се не уздижу до једног вишег смисла, будући да не долази
до трансформације унутрашњег живота оног ко се обучава, пошто његова унутрашњост на све спољашње изазове остаје ʼнемаʼ и не преживљава никакве
унутрашње метаморфозе” (Uzelac, 2012: 16).
Појмовно знање – подразумева разумевање међусобних односа основних
елемената унутар веће структуре која им омогућава да заједно функционишу и
укључује познавање класификација и категорија, принципа, генерализација,
теорија, структура и модела. Овај квалитет знања подразумева памћење и разумевање чињеница и генерализација посредованих школским програмом. „У
случају правих научних појмова који се усвајају у настави, ова врста знања
изражава унутрашња суштинска својства проучаваних предмета, појава и процеса објективног света” (Matusov, 2001; према: Antonijević i Vujisić Ţivković,
2014: 128–129).
Процедурално знање – представља знање како нешто урадити, владање
методама истраживања, процедурама, техникама, критеријумима за коришћење вештина. Ова врста знања укључује познавање вештина и алгоритама
специфичних за одређено подручје, познавање метода и техника специфичних
за подручје, као и познавање критеријума за адекватан одабир и употребу процедура. Овај квалитет знања „је опште природе, не зависи толико од садржаја
програма, али долази до изражаја у процесу учења тих садржаја и омогућује
њихово квалитетно усвајање [...]” (Lalović, 2009: 23). Ученик чије знање се
налази на овом нивоу може понуђене информације да упореди (утврди сличности и разлике), класификује (организује елементе у категорије на основу
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разматраних карактеристика), да примени у новој ситуацији, да из њих изведе
закључак и слично.
Метакогнитивно знање – представља највиши квалитет знања и подразумева познавање сопствене когниције, као и когниције уопште, и свесност о
сопственој когницији. Обухвата три поткатегорије: познавање стратегија,
познавање когнитивних задатака и самопознавање. Овај ниво знања карактерише лични, стваралачки, аутономан однос ученика према садржају који се
учи и према властитим когнитивним процесима током учења. Ученик који
поседује метакогнитивно знање заузима критички однос према садржају или
сопственом учењу, процењује његову вредност и трансформише га у нову
целину.
Дводимензионална таксономија знања Андерсона и Кратвола представља користан оквир за идентификовање и операционализовање различитих
врста знања, а пружа и информације о различитим нивоима знања, тј. квалитету знања. Из тих разлога, применљива је у сагледавању процеса и резултата
(исхода) наставе и учења, независно од тога која својства аутори истичу као
дефинишућа у сагледавању квалитета знања: степен усвојености садржаја,
трајност знања, одрживост знања, повезаност између различитих знања итд.
Свака димензија знања је на квалитативно вишем нивоу, као што је случај и са
когнитивним процесима који омогућују њихово стицање. На пример, чињеничко знање ученика може бити резултат присећања, разумевања или неког
другог когнитивног процеса. Поред наведеног, ова таксономија знања пружа
дијалектички приступ у разумевању односа између таксономских категорија,
као и категорија и таксономије у целости. „Укупност квалитета образовног
постигнућа ученика основне школе непосредно је одређена односом обима
заступљености знања чињеница и појмовних знања код ученика [...] присуство
одређеног нивоа развијености система знања код ученика, утолико је на вишем
нивоу, у мери у којој су у фонду знања ученика заступљени прави научни појмови” (Antonijević i Vujisić Ţivković, 2014: 129). Из тих разлога, ревидирана
Блумова таксономија је узета као један релевантан и референтни оквир у коме се
може успоставити дефинисање и операционализација квалитета знања ученика.

ПСИХОМЕТРИЈСКИ И АУТЕНТИЧНИ ПРИСТУП У
ПРОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА ЗНАЊА УЧЕНИКА
Процењивање квалитета знања ученика спада у ред најсложенијих, најважнијих, али и најосетљивијих истраживачких и наставничких задатака у
систему евалуације јер подразумева интегрисање педагошких, психолошких,
етичких, епистемолошких, методолошких гледишта и велику међуфакторску
условљеност. „О процењивању постигнућа мислимо и као о моћном средству
мотивисања, али и демотивисања ученика за учење, средству друштвене моћи,
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контроле, стигматизације, манипулације или принуде” (Кузмановић и Павловић Бабић, 2011: 63). Комплексност процењивања квалитета знања у настави
проистиче и из специфичности програмских садржаја, природе знања у настави, као и специфичности циљева и задатака наставе. У овом одељку биће приказане суштинске карактеристике психометријског и аутентичног приступа у
процењивању ученичких постигнућа и проблематизована питања у вези са
њиховим међусобним односом, могућностима примене и дометима у примени.
Поред синтагме приступи у мерењу и процењивању постигнућа у употреби је и термин праксе процењивања, па се у оквиру тог дискурса ‒ полазећи
од научних парадигми развијених у друштвеним наукама (емпиријскоаналитичка, интерпретативна, критичко-теоријска) ‒ посебно издвајају традиционалне праксе, алтернативне и праксе будућности (Aikenhead, 1997;
Мitrović, 2011, 2014, 2017). Термин праксе обухвата и манифестне и латентне
компоненте јер се иза разноврсних конкретних пракси налазе латентни дидактички избори о учењу, знању, оцењивању итд. (Mitrović, 2017).
У научној литератури због епистемолошких претпоставки и педагошких
импликација посебно место су задобила, и у теоријским расправама и у педагошкој пракси, два приступа у процењивању образовних постигнућа ученика:
а) психометријски; и б) алтернативни (Кузмановић и Павловић Бабић, 2011).
Уобичајено, оба приступа се постављају као алтернативни, дијаметрално различити погледи на теоријско утемељење и праксу процењивања ученичких
постигнућа (Vu & Alba, 2014; Wiggins, 1989a, 1989b, 1990; Dikli, 2003; Koh,
2017; Митровић, 2014; Mitrović, 2017). М. Митровић (2014) сматра да су актуелне традиционалне праксе оцењивања конституисане на темељу потреба
тадашњег друштва и да их треба мењати на начин да главни актери наставног
процеса (наставници и ученици) буду носиоци и креатори у грађењу разумевања процеса праћења и процењивања постигнућа. Присутна су и мишљења
аутора (Asamoah, 2019; Dori, 2003; Кузмановић и Павловић Бабић, 2011; Frey,
Schmitt, Allen, 2012) да сваки приступ у процењивању ученичких постигнућа
има своје вредности, које под одређеним условима доприносе изградњи свеобухватније слике о ученичком постигнућу, а заједно узети могу допринети
унапређивању праксе процењивања образовних постигнућа ученика. Психометријски приступ, с једне стране, пружа сазнања о положају ученика у односу
на референтну групу и одређени образовни садржај, док аутентично процењивање, с друге стране, пружа сазнања о напредовању ученика с обзиром на
индивидуализоване образовне циљеве (Кузмановић и Павловић Бабић, 2011).
Слично претходно изнетом ставу аутора, Фреј и сарадници (Frey, Schmitt,
Allen, 2012) сматрају да уравнотежен систем процењивања ученичких постигнућа највише доприноси изградњи слике о постигнућу ученика кроз интегрисање три врсте процењивања: стандардно процењивање, процењивање које у
учионици врши наставник и самопроцењивање.
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Оба приступа почивају на различитим филозофским и епистемолошким
претпоставкама, различитим становиштима у разумевању природе знања и
учења, начинима процењивања ученичких постигнућа и потенцијалним
могућностима примене у пракси. У приказу суштинских карактеристика приступа у процењивању образовних постигнућа ученика ослонићемо се на компаративни приказ пракси оцењивања који је сачинила М. Митровић (Mitrović,
2017) (видети Табелу 1).
Табела 1. Компаративни приказ традиционалног (психометријског) и
аутентичног процењивања (прилагођен на основу извора: Mitrović, 2017)
Упоредни
параметри
Академска
традиција о
образовању и
учењу
Природа знања

Природа
способности

Тип наставног
програма
Улога наставника
Положај и улога
ученика
Предмет
оцењивања

Сврха оцењивања



Традиционално
процењивање

Аутентично
процењивање

емпиризам, позитивизам,
бихевиоризам итд.

хуманизам, социјални
конструкционизам,
социокултурализам итд.

експлицитне чињенице
и теорије; хијерархијске
структуре; независне
од перспективе човека
менталне способности
за усвајање знања
програм као прописани
документ; структурисан
око научних и наставних
дисциплина;
непроменљив
експерт

грађење значења у контексту
и ревидирање кроз дискурс;
комплексне структуре –
различите врсте знања
осетљивост за културно –
језик, интерсубјективност,
интерпретативност и др.;
присвајамо артефакте
програм као процес обликован
интеракцијама; структурисан
око интересовања ученика;
променљив
ментор

пасиван

активан

мерљиви продукти
школског учења

процеси и продукти
школског учења
успостављање сагласности о
знању и вредностима
садржаним у подучавању,
учењу и оцењивању;
побољшање процеса наставе;
педагошка сврха

диплома, сертификат;
социјална контрола;
техничка сврха

Из табеларног приступа су искључени описи праксе оцењивања која је пожељна у будућности.
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Упоредни
параметри
Особине
оцењивања
Положај у
структури
наставног процеса
Ко оцењује

Традиционално
процењивање
хијерархијски
организовано; оцењују се
компоненте знања
независно од контекста
њихове реалне примене
издвојено – завршно,
након секвенци
подучавања и учења
наставник

Аутентично
процењивање
континуирано, прогресивно,
ситуационо; оцењују се
комплексне менталне
структуре и учествовање у
процесу подучавања и учења
интегрални део подучавања
и учења
наставник и ученици

Први приступ, психометријски, у основи је проистекао из поставки
емпиријско-аналитичке парадигме и под снажним утицајем бихевиоризма у
психологији (Koh, 2017; Кузмановић и Павловић Бабић, 2011; Митровић, 2014;
Mitrović, 2017). Конвенционално психометријско процењивање ограничено је
на примену стандардизованих нормативних тестова у оквиру којих је тежиште
усмерено на процену усвојености количине знања коју ученици поседују.
Стандардизовани тестови спроводе се на јединствен начин како би се утврдило
постигнуће ученика у сумативне сврхе (оцењивање се спроводи на крају полугодишта или семестра). У основи примене стандардизованих тестова је претпоставка да њихова употреба повећава ефикасност испитивања, објективност
бодовања, поузданост резултата и економичност примене. Такав формат
тестирања усклађен је са бихевиористичком теоријом учења која промовише
награде и кажњавање у регулисању и контролисању будућег понашања ученика. „Акценат је на мерним инструментима (тестови, упитници и објективне
мере понашања) и самом поступку мерења, док је предмет мерења у другом
плану” (Кузмановић и Павловић Бабић, 2011: 67). Полази се од претпоставке
да је знање независно од оних који га поседују, тек усвајају или процењују, те
сагласно томе, и у мерењу знања треба тежити објективности (Koh, 2017).
Превелика наглашеност објективног мерења, примећује К. Кох (Koh, 2017),
довела је до веома уске и ограничене примене тестова, само у погледу испитивања усвојености чињеница и генерализација (чињеничко и декларативно
деконтекстуализовано знање), а у наставној пракси до доминације фрагментарног наставног програма јер се многи очекивани исходи учења мере као
атомизирани делићи знања и вештина. Како су виши нивои исхода учења (нпр.
критичко мишљење, сарадња и метакогнитивно знање) превише субјективни
ентитети да би се објективно измерили, они остају неистражени. Уз то, стандардизовани тестови нису погодни за прикупљање информација о мотивацији
ученика, њиховим интересовањима, ставовима и стратегијама учења (Tsagari,
2004). У оквиру психометријског приступа, стандардизовани тестови користе
се са претпоставком да су мерило способности ученика. Управо због те претпоставке, доводи се у питање њихова валидност и поузданост, а аутори посебно наглашавају да они нису довољно осетљиви за културолошке и остале раз-
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лике између ученика, као и да се користе првенствено за рангирање ученика, а
не за одређивање нивоа њиховог разумевања (Митровић, 2007; Sussman &
Wilson, 2019). Ова критика поткрепљена је бројним истраживањима (нпр.
Lave & Wenger, 1991; Lave, Murtagh, De la Rocha, 1984; Rogoff, 1984; Scribner,
1984; према: Cumming & Maxwell, 1999), која указују да они који у свом свакодневном животу владају вештинама често подбацују на мерама формалних
(стандардизованих) тестова. У наставној пракси оцењивање је хијерархијски
организовано будући да се оцењују само компоненте знања, независно од контекста њихове реалне употребе. Посматрано из структуре наставног процеса,
оцењивање је деконтекстуализовано и независно од процеса подучавања и учења, спроводи се повремено и на крају, након подучавања и учења (Mitrović,
2017).
Сумирајући погледе великог броја аутора Кузмановић и Павловић Бабић
(2011) издвајају следећа ограничења, односно слабости психометријског
приступа:
 фокус на финалне резултате чиме се занемарује процес стицања
знања;
 артифицијелност;
 слаба „еколошка валидност” тестова;
 доминација тестова типа папир-оловка, чиме се ускраћује могућност
ученицима да користе оруђа и помагала која користе у решавању
проблема у свакодневном животу;
 квантитативно исказивање резултата на тесту постигнућа;
 резултат на тесту има релативну вредност у популацији за коју је
стандардизован;
 усмереност на мерење једноставнијих вештина учења;
 усмереност на индивидуална постигнућа и индивидуалне разлике;
 учење за тест, а не ради сазнања;
 занемарује се градиво које не покрива тест;
 фокус је на тачне одговоре, а не могуће одговоре и различите путеве
решавања;
 интерпретација резултата усмерена је на недостатке знања или
вештина ученика;
 ученици немају могућност да изразе сопствено мишљење у
одговорима;
 дискриминација ученика према стилу учења и другим обележјима;
 временско трајање и тестовна ситуација изазивају стрес код ученика;
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 процењује се усвојеност наставних садржаја, а остала образовна
постигнућа остају занемарена (иницијатива, креативност, залагање итд.).
Упркос изнетим слабостима у примени, стандардизовани тестови нису
напуштени, већ се може говорити о тестирању у „новом руху” у оквиру
националних и међународних евалуативних истраживања (Кузмановић и
Павловић Бабић, 2011). Уместо усредсређености на мерење усвојености
академских знања, евалуативна истраживања у фокус процењивања стављају
компетенције ученика, које су потребне за даље школовање, професионални
рад и укључивање у друштвени живот. Поред тога, тестови који се користе у
евалуативним студијама имају обележја и нормативних тестова (заснивају се
на психометријским принципима мерења оријентисаним ка нормама; указују
на индивидуалне разлике у знању између ученика у односу на популацију) и
критеријумских тестова (указују шта је ученик научио и до ког нивоа усвојио
или развио према унапред дефинисаним циљевима наставе, програма или у
зависности од постављених стандарда постигнућа ученика), а њихова
конструкција и начин примене су значајно олакшани појавом стандарда
оцењивања исхода учења (Mitrović, 2017; Кузмановић и Павловић Бабић,
2011). У савременим образовним системима националним тестирањима се
приписује кључна улога у ефикасном управљању образовањем „јер пружају проверљиве, поуздане и ваљане емпиријске податке о остварености постављених
образовних циљева и о значају и правцу деловања појединих чинилаца који на
битан начин обликују образовни процес и одређују његове домете” (Образовнa
постигнућа ученика трећег разреда – Национално тестирање 2004, 2006: 10).
Иако представљају значајан помак у односу на стандардизоване тестове у
оквиру психометријског приступа, евалуативна кроснационална истраживања су
предмет велике критике. М. Митровић (2007) указује на проблем недовољне
осетљивости на културне, језичке, друштвене и остале специфичности
образовних система и поједностављивање резултата у поређењу општих
компетенција ученика. Уз то, захтеви теста у евалуативним кроснационалним
истраживањимa често су неусаглашени са националним образовним циљевима,
евидентни су проблеми у адаптацији ставки због културолошке и језичке
специфичности сваке земље и креирању садржаја задатка према практичним
потребама (Кузмановић и Павловић Бабић, 2011), а добија се трансверзални
пресек стања у погледу развијености кључних компетенција ученика због чега је
немогуће пратити напредовање ученика у разматраним компетенција и
допринос школе њиховом напредовању (Jovanović i Baucal, 2016).
Други приступ, познатији у литератури као аутентични или алтернативни, обухвата велики број различитих модела процењивања, насталих као
критика доминантног психометријског приступа (Кузмановић и Павловић
Бабић, 2011). Уобичајено, истичу се четири кључна разлога напуштања психометријског приступа у процењивању ученичких постигнућа: а) незадовољство
практичара и истраживача информацијама о постигнућу ученика добијених
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посредством формалних поступака оцењивања (Barootchi & Keshavarz, 2002;
Tsagari, 2004); б) незадовољство у употреби стандардизованих тестова (Tsagari, 2004); в) незадовољство тестовима које конструишу наставници у пракси
(Tsagari, 2004); и г) праведност у образовању због евидентних националних,
језичких и културних пристрасности у традиционалном тестирању ученичких
постигнућа (Tsagari, 2004).
У циљу приказа карактеристика алтернативног приступа у процењивању
ученичких постигнућа, потребно је, најпре, осврнути се на различите употребе
израза „аутентичан”.
У оквиру другог приступа у процењивању образовних постигнућа тај
израз се употребљава у различитим значењима. У једном случају, доводи се у
везу са поступцима оцењивања (Wiggins, 1989а, 1989b, 1990), у другом са
постигнућима ученика (Archbald & Newmann, 1988; prema: Koh, 2017), у трећем са израдом теста и конструкцијом аутентичних задатака (Koh, 2017; Koh,
Tan, Ng, 2012; Koh et al., 2018), у четвртом са компетенцијама наставника да
спроводе аутентично оцењивање, тзв. оцењивачком писменошћу наставника
(Stiggins, 1999; према: Koh & Velayutham, 2009), а у петом случају са обликом
учења, тзв. аутентичним учењем (Rule, 2006). Имплицитна и експлицитна
веровања аутора о природи учења и формирању знања усмеравају начине на
које интерпретирају и користе изразе: аутентично процењивање и аутентично
оцењивање (Cumming & Maxwell, 1999). Присутни су ставови да дефинисање
аутентичног оцењивања као генеричког појма, који описује низ нових приступа оцењивању, покрива опште значење различитих појмова који се користе у
литератури за описивање алтернативних облика оцењивања (Torrance, 1995;
према: Herrington & Herrington, 1998). Различите употребе израза „аутентичан”
релевантне су у контексту образовања и наставе јер је важно идентификовати
аутентична образовна постигнућа ученика у терминима жељених исхода учења и ускладити методе и поступке аутентичног оцењивања са њима (Koh,
2017). Да би то било могуће, потребно је да наставници имају развијену оцењивачку писменост, као једну од битних компетенција за конструисање аутентичних задатака којима стимулишу и промовишу знања ученика различитог
квалитета и сложене когнитивне процесе. Осим што наставник успешно
демонстрира разумевање принципа избора и дизајнирања задатака, као и процењивање ученичког рада и учења, оцењивачка писменост се односи и на умеће наставника да развије интерпретације и употребе података оцењивања за
даљу подршку учењу и развоју ученика (Koh et al., 2018). Начелно, све аутентичне процене, сматра К. Кох (Koh, 2017) јесу процене ученичких постигнућа,
јер захтевају од ученика да конструишу одговоре, да извештавају о нечему или
да креирају одређени производ, а самим тим, процес је подједнако важан
колико и сам производ. Написан извештај пројекта, прилог за новине, изведен
плес, дизајниран дигитални артефакт, креиран плакат за научни сајам, усмена
презентација типични су примери различитих аутентичних постигнућа ученика.
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Термин „аутентично оцењивање” везује се за име Г. Вигинса (Wiggins,
1989а, 1989b, 1990), који овим термином означава право (реално) и аутентично
тестирање интелектуалних способности ученика, где ученик ‒ изводећи огледне задатке ‒ показује разумевање, мишљење вишег реда и способност решавања сложених проблема. Аутентични задаци, који се конструишу за потребе
спровођења аутентичног оцењивања, реплицирају изазове са којима се стручњаци одређених научних области (нпр. математичари, књижевници, научници
и остали) суочавају у стварном свету приликом решавања проблема и нису
ограничени само на когнитивне елементе (укључују емоције, расположење
ученика, став, упорност, истрајност и сл.). Сматра се да тако конципирани
задаци оцењивања могу да мотивишу ученике да схвате релевантност задатака
у стварном свету и њихов смисао за касније учење, образовање и професионални рад. На пример, аутентични задаци из наставе језика треба да подстакну
код ученика употребу оних облика и метода мишљења и активирају когнитивне процесе који су специфични за то научно и наставно подручје, а значајни за
њихов будући лични и професионални живот.
Алтернативни (аутентични) приступ је утемељен на претпоставкама
интерпретативне парадигме, као и поставкама когнитивних теорија и конструктивистичких теоријa (Кузмановић и Павловић Бабић, 2011; Митровић,
2014). Одређени аутори (нпр. Rule, 2006; Cumming & Maxwell, 1999) посебно
издвајају теорију ситуационог учења или ситуационе когниције као теоријско
утемељење аутентичних приступа у процењивању ученичких постигнућа.
„Иако је појам ʼаутентично учењеʼ релативно нов, идеја учења у контекстима
који промовишу примену знања из стварног живота протеже се уназад две
деценије” (Rule, 2006: 1). Теорија о ситуационом учењу (Brown, Collins,
Duguid, 1989; Collins, Brown, Newman, 1989; Lave & Wenger, 1991; према:
Cumming & Maxwell, 1999) афирмише став да је знање „контекстуално ситуирано” и да на њега утичу активност, контекст и култура у којој се користи, те
да је потребно да и оцењивање резултата и процеса учења буде аутентично и
потпуно интегрисано у окружење за учење.
Суштину аутентичног процењивања ученичких постигнућа чини усмереност на различите квалитете знања ученика, односно на питања: да ли ученици конструишу различите типове знања и, ако конструишу, под којим условима то чине, и које когнитивне процесе активирају у њиховој изградњи.
Алтернативно оцењивање јесте облик евалуације који превазилази традиционално мерење ученичких постигнућа путем теста и ставља нагласак на развој
вештина критичког мишљења и решавања комплексних проблема, важност
контекстуалне и аутентичне употребе језика (Islam & Ahmed, 2018). За разлику
од конвенционалних тестова у форми папир-оловка, који су усмерени на процењивање знања репродукције и ниже нивое когнитивне обраде у артифицијелним контекстима, у аутентичном процењивању користе се задаци који
наглашавају процес конструкције знања, решавање сложених проблема, разрађену комуникацију, дискурс, сарадњу и решавање проблема у реалним контек-
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стима (Koh, Tan, Ng, 2012). У аутентичном процењивању, поред исхода школског учења, нагласак је на процесу и контексту учења, на уважавању перспективе ученика у процесу оцењивања (Mitrović, 2017). „Главне предности такве
промене јесу омогућавања ученицима да се баве сопственим процесима учења
(освешћивање, надгледање, уочавање индивидуалног напретка, уочавање
тешкоћа, постављање личних циљева итд.), да добијају благовремену и смислену повратну информацију, да усклађују разумевања са другима о циљевима
образовања, да прихватају и деле одговорност са наставницима за оцењивање
и образовне исходе” (Митровић, 2014: 181). Поред суштинских промена у
виђењу предмета процењивања, значајне разлике се издвајају и у погледу разумевања природе знања и способности ученика, сврхе и функција оцењивања,
особина оцењивања, поступака оцењивања, положаја наставника и ученика у
процесу оцењивања. Алтернативни приступ у процењивању образовних
постигнућа ученика полази од претпоставке да је знање производ социјалне
интеракције и дискурса, а легитимност знања се потврђује снагом аргументације (Bruner, 2000), што значи да не може бити социјално, културно и уопште
вредносно неутрални феномен. У складу са холистичким виђењем знања, у
фокусу процењивања су комплексне менталне структуре, у контексту реалне
(аутентичне) примене (Кузмановић и Павловић Бабић, 2011). Иако се тежиште
процењивања и анализе помера са квантитета на квалитет знања, са нижих
менталних на сложеније когнитивне структуре и процесе ученика, од контролне ка развојној функцији процењивања, а ученичка перспектива у процењивању постаје подједнако важна као и наставничка, то прогресивно померање
фокуса не умањује деликатност и комплексност примене поступака аутентичног процењивања. Да би се обезбедили подаци о стратегијама учења и индивидуалним процесима, остварености индивидуализованих циљева, као и сугестије за даље планирање и унапређивање подучавања и вођења учења, потребно је да се процењивање одвија у контексту реалне наставе и учења, уз примену различитих квалитативних процедура (Mitrović, 2017). Можда највећу
новину у односу на психометријски приступ и њему засноване традиционалне
праксе оцењивања представља уважавање ученичке перспективе о питањима
процењивања, чиме је наглашено да су одговорност и партиципација за процес
и продукте процењивања подељени између наставника и ученика.

ПЕДАГОШКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ РАЗЛИЧИТИХ ПРИСТУПА У
ПРОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА ЗНАЊА УЧЕНИКА
Какве увиде и сазнања имамо на основу досадашњих расправа и студија
о традиционалном и аутентичном приступу процењивања ученичких
постигнућа? Како та сазнања можемо интегрисати у педагошку праксу?
Подаци о постигнућима ученика који су добијени у оквиру класичног
психометријског приступа користе се за потребе креирања образовне полити-
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ке, за доношење важних одлука и реформисање система образовања, што може
довести до различитих последица за ученике и наставнике, а у крајњој инстанци, по сам образовни систем. Одговорност за неуспех у усвајању знања и културе, у оквиру психометријског приступа, сносе ученици (Bruner, 2000) или
наставници (Koh, 2017; Koh, Tan, Ng, 2012). Уколико се знање схвата као фиксно, објективно и независно од перспективе оних који га усвајају, сваки неуспех у усвајању хијерархијски и кумулативно уређених чињеница и теорија
које су објективно дате приписују се недостатку менталних способности ученика (Bruner, 2000). С друге стране, у многим системима образовања, наставници сносе главну одговорност за академска постигнућа ученика, што је проузроковало тенденцију наставника да подучавају наставни садржај у форми
припреме ученика за тестирање на начин који предвиђају покрајинска, национална или међународна евалуативна истраживања (Koh, 2017). Кох и Лук (Koh
& Luke, 2009; prema: Koh, 2017) су установили да су наставничке праксе оцењивања у основношколском и средњошколском нивоу биле вођене припремањем ученика за испите, а да је реализовање наставног програма сведено на
вежбање деконтекстуализованог чињеничног и процедуралног знања. Уз то,
неке савремене студије у оквиру којих су аутори користили секундарну анализу података из циклуса истраживања TIMSS 2015 (нпр. Вујачић, Ђевић, Јошић,
2020) указују на озбиљне методолошке недостатке евалуативних студија у
погледу концептуализација варијабли што може довести до закључака о одсуству значајних веза између постигнућа ученика и осталих школских варијабли,
a што даље, значајно онемогућава стицање дубљег увида у сложеност везе
између школског постигнућа ученика и осталих школских варијабли.
У једној студији која је дизајнирана да би се наставници кинеског језика
професионално усавршавали у развијању задатака аутентичног оцењивања,
односно оцењивачке писмености (енг. assessment literacy) Кох и сарадници
(Koh et al., 2018) су установили да наставници разумеју принципе аутентичног
оцењивања, што је резултирало великим бројем квалитетних задатака којима
су пружили подршку учењу. Међутим, они се ипак суочавају са бројни изазовима у оцењивању, а пре свега, у интегрисању критеријума потребних за управљање знањем ученика. Кох и сарадници (Koh, Tan, Ng, 2012) сматрају да разлози таквом стању леже у чињеници да се многи наставници ослањају на конвенционално и традиционално оцењивање, а често нису довољно припремљени да примене методе и поступке карактеристичне за аутентично оцењивање.
Извођење педагошких импликација може тећи у неколико праваца, имајући на уму претходни преглед сазнања развијених у оквиру два различита
приступа процењивања образовних постигнућа ученика.
Један правац импликација указује на потребу да се мењају теорија и
пракса професионалног развоја наставника тако да подржавају истинско
прихватање нових приступа у процењивању ученичких постигнућа и пракси
оцењивањa. Кох и сарадници (Koh & Velayutham, 2009; Koh, Tan, Ng, 2012;
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Koh et al., 2018) предлажу јачање капацитета наставника у аутентичном
оцењивању у школама или кроз програме образовања будућих наставника. У
актуелној наставној пракси, као и у програмима иницијалног образовања
наставника већу пажњу треба дати аутентичним приступима у процењивању
постигнућа ученика. Наставници и будући наставници морају имати прилике
да практикују алтернативне поступке процењивања ученичких постигнућа. У
том смислу, уместо дидактичког поучавања о вредностима и начинима примене аутентичног процењивања, сврсисходније је упознавање наставника са
суштинским принципима који су у основи аутентичног процењивања, а
наставници ће посредством практичног рада, тестирајући различите поступке
и функције аутентичног процењивања постигнућа ученика у контексту реалне
употребе развити свој однос према аутентичном процењивању као алтернативи традиционалном приступу. То не значи, нити је могуће, потпуни раскид и
коначно напуштање традиционалног (психометријског) приступа и пракси
оцењивања јер они пружају значајну слику о ученичким постигућима.
Други правац за извођење импликација у вези је са питањима наставних
метода и начинима њихове примене и повезаности са поступцима оцењивања.
У аутентичним праксама оцењивања уочава се потреба за савременим методама наставе/учења које подразумевају структурирану социјалну интеракцију,
размену и комуникацију између различитих актера васпитнообразовног процеса, као и оне методе које подразумевају повезивање школских знања са ваншколским знањем и искуством. Сумирајући различите особине аутентичног
оцењивања М. Митровић (2014) издваја следеће карактеристике и принципе:
(1) подразумева окружење и помоћ других и културних артефаката; (2) усмереност на изведбу целовитих активности, а не атомизованих знања; (3) подстиче развој најбољих могућих решења и идеја у том моменту за извођење
одређене активности, а не типични одговор. Својим кључним одредницима
кооперативно учење, сарадничко учење, као и сарадничко учење подржано
информационим технологијама интегришу многобројне карактеристике и
принципе аутентичног приступа у процењивању и аутентичних пракси оцењивања. На пример, током кооперативног учења промовише се сарадња, размена
и комуникација између ученика, као и између ученика и наставника, као и
поступци вредновања рада и односа у групи које регулишу сами ученици.
Трећи правац, у оквиру кога смо покушали да укажемо на педагошке
импликације, односи се на проблематику конструкције тестова и аутентичних
задатака у процењивању квалитета знања ученика. Посматрано из социоконструктивистичке перспективе, која се често узима као референтно теоријско
полазиште алтернативних/аутентичних приступа, процењивање подразумева
посматрање и анализу начина на које ученици конструишу знања различитог
квалитета кроз социјалне интеракције и сарадничке активности са одраслима
или компетентнијим вршњацима и како та конструисана знања користе у формирању сарадничких заједница. У алтернативним праксама оцењивања, које су
обликоване поставкама социокултурног приступа настави, оцењивање се одви-

146

Семиз, М.: Педагошке импликације различитих приступа у процењивању...
ЗБОРНИК РАДОВА  ГОД. 23  БР. 22  ДЕЦЕМБАР 2020  131–152

ја и интерпретира у зони наредног развоја ученика (Митровић, 2014). Социоконструктивистичка сазнања даље имплицирају да ни фокус на исходе, односно резултате процеса наставе и учења, није интерпретиран у терминима недостатка знања или способности ученика посредованих школским програмом,
већ у афирмативним терминима потенцијалних прилика да се развију нове
менталне структуре ученика. Будући да је концепт зоне наредног развоја
замишљен као циркуларни процес, неразвијене когнитивне структуре у основи
различитих квалитета знања ученика под подршком и сарадњом других постају актуелне когнитивне структуре. Тако, поред сазнања о томе које квалитете
знања ученици поседују и на који начин су употребили различите когнитивне
процесе у њиховом решавању, добијамо и сазнања о томе који квалитет знања
је у потенцијалној зони проксималног развоја ученика. Иако аутентични приступ процењивања изискује употребу различитих квалитативних метода за
прикупљање података (нпр. учесничко посматрање, интервју, студије случаја
итд.), тестирање и тестови нису напуштени. У погледу формата питања, фаворизују се питања отвореног типа, есејска питања, задаци извођења (Кузмановић и Павловић Бабић, 2011). Чини се да је основна импликација која проистиче из сазнања о алтернативним приступима да задаци оцењивања буду што
практичнији и реалнији, а самим тим релевантни и смислени за ученике и конкретни социјалнокултурни контекст у којем су задати. То практично значи да
конструисање, примена и развој аутентичних задатака и тестова треба да буду
интегрални део наставног процеса, да се континуирано одвијају током наставног процеса.
Четврта педагошка импликација указује да је апроксимативност један од
основних принципа којим треба да се управљају носиоци и корисници резултата процењивања образовних постигнућа јер су подаци процењивања „апроксимације онога што нека особа зна или уме да уради” (Кузмановић и Павловић
Бабић, 2011: 82). У области процењивања образовних постигнућа ученика
никада не можемо досегнути коначну истину о постигнућу већ се само приближавамо критеријуму који је полазни, а интерпретиран и препознат као
релевантан и смислен у одређеном контексту.
На крају, као пету импликацију издвајамо различите могућности разматраних приступа у процењивању знања ученика различитог квалитета. На
основу досадашњих расправа и истраживања постоје препоруке да у наставном раду треба користити оба разматрана приступа у процењивању знања ученика, с тим да је за ниже квалитете знања (нпр. чињеничко и појмовно знање)
погоднија и примеренија примена поступака и метода психометријског оцењивања, док је за више квалитете знања (нпр. процедурално и метакогнитивно
знање) примеренија употреба аутентичних поступака оцењивања.
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Уважавајући специфичности, различите епистемолошке и теоријске
основе разматраних приступа у процењивању квалитета знања ученика, у раду
се заговара становиште да аутентични приступ не може и не треба да буде
алтернатива психометријском, већ да је потребно да се искористе потенцијали
оба приступа у процењивању образовних постигнућа. Сваки приступ пружа
једну слику о ученичком постигнућу и на особен начин доприноси унапређењу
наставне праксе. Због дуже традиције и примене у контексту образовања психометријски приступ је, разумљиво и оправдано, био предмет критике научне
и стручне јавности. То не умањује његове домете у примени, посебно у могућности стицања увида и дубљег разумевања квалитета знања ученика. Уместо
његовог одбацивања постоји тенденција да се превазиђу слабости психометријског приступа и у већој мери промовишу методе и поступци аутентичног
процењивања ученичких постигнућа. У оквиру тих тенденција, као релативно
ново подручје и област истраживања, отпочињу истраживања о ваљаности
стандардизованих тестова постигнућа за процењивање нових педагошких
интервенција (Sussman & Wilson, 2019). С обзиром на чињеницу да се резултати психометријског процењивања образовних постигнућа користе за креирање
образовне политике и да утичу на процес доношења одлука у настави, веома је
важно да се студиозно проучава њихова валидност и поузданост, односно критички анализирају њихове импликације. Погрешни закључци, као и интерпретације резултата о процењивању образовних постигнућа ученика могу имати
далекосежне последице по целокупан систем образовања и стратегију његовог
развоја: почев од неисправних одлука о томе да ли су и у којој мери ученици
усвојили наставне садржаје, преко сазнања о томе у којој мери ученици остварују стандарде постигнућа, до сазнања да ли се наставни програм адекватно
спроводи у одређеном школском округу и земљи уопште и да ли одређена
педагошка интервенција има ефекте због којих треба да заживи у пракси итд.
С друге стране, применом аутентичних приступа у процењивању образовних
постигнућа ученика превазилазе се многобројне слабости психометријског
приступа, јер се тежиште у процењивању и оцењивању са резултата учења,
посебно деконтекстуализованих знања помера на процес и контекст наставе и
учења, преко усмерености на аутентичне задатке и активности који су релевантни за свакодневни живот и будућу социјалну и радну партиципацију и
посредством оспособљавања ученика и наставника за аутентично оцењивање
– развој оцењивачке писмености.
На темељу досадашњих сазнања развијених у оквиру два приступа у
процењивању ученичких постигнућа изведене су следеће педагошке импликације: а) конципирање теорије и праксе професионалног развоја наставника на
начин да подржава и нове приступе у процењивању ученичких постигнућа;
б) примена наставних метода треба да интегрише карактеристике и принципе
аутентичног приступа у процењивању образовних постигнућа; в) конструисање тестова и аутентичних задатака је интегрални део наставног процеса;
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г) принцип апроксимативности је обележје теорије и праксе процењивања
образовних постигнућа; и д) разматрани приступи имају различите могућности
у процењивању квалитета знања ученика. Свеукупно посматрано, издвојене
педагошке импликације указују на потребу заједничког дискурса између
наставника – практичара, универзитетских професора, креатора образовне
политике, представника локалне заједнице и осталих интересних група у вези
са политиком и праксом процењивања ученичких постигнућа и професионалног развоја наставника.
Поред наведених импликација, увиђа се потреба да се кроз будуће теоријске расправе и истраживања испита и критички размотри спремност актуелних наставника и будућих наставника да прихвате и примене аутентичне
облике оцењивања ученичких постигнућа, као и да се темељније проуче
потребе и специфичности културе школа за различитим приступима у
процењивању школских постигнућа ученика.
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PEDAGOGICAL IMPLICATIONS OF DIFFERENT APPROACHES TO
ASSESSING THE QUALITY OF STUDENT KNOWLEDGE
Summary
The paper analyzes pedagogical implications of a psychometric and authentic
approach in assessing the quality of student knowledge. Starting with the taxonomy of
knowledge developed by Anderson and Krathwohl, epistemological assumptions and
foundations of the theory of learning, the paper presents and analyzes the basic
characteristics of both approaches, as well as their possibilities in assessing the quality of
student knowledge. Given the fact that each approach in the assessment of student
achievement is based on different epistemological assumptions, and is basically built on
opposing theoretical foundations, it is clear that each of them provides a different picture
of the quality of student knowledge, and helps improve the assessment of student
achievement in its own, unique way. Based on the findings obtained using the two
approaches to the assessment of student achievement, the following pedagogical
implications have been derived: a) designing the theory and practice of teacher
professional development in a way that supports new (and authentic) approaches in the
assessment of student achievement; b) implementation of teaching methods should
integrate the principles and characteristics of the authentic approach in the assessment of
educational achievement; c) designing tests and authentic tasks is an integral part of the
teaching process; d) principle of approximation is a feature of both theory and practice of
educational assessment; and e) approaches considered here have different possibilities in
assessing the quality of student knowledge. In addition to the previously mentioned, the
paper also points out a number of important issues for further theoretical discussion,
research and the application of different approaches in assessing the quality of student
knowledge.
Keywords: knowledge quality, educational achievement, psychometric approach,
authentic approach, pedagogical implications.
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УПОЗНАВАЊЕ СА ФРАЗЕОЛОГИЗМИМА
У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Апстракт: Једна од новина реформисаног Програма наставе и учења
за четврти разред основног образовања и васпитања (2019), који ће у
нашим школама почети да се примењује од школске 2021/2022. године,
јесте и увођење устаљених језичких израза у садржаје и фразеологизама у
исходе предмета Српски језик, што представља значајан корак ка методичком утемељењу фразеологије у млађим разредима основне школе. Због тога
се у раду дају конкретне методичке препоруке како приступити обради фразеологизама у млађим разредима основне школе и указује на терминолошку
неусаглашеност појмова у програмским садржајима, исходима учења и
упутству за дидактичко-методичко остваривање програма, која може утицати на избор језичке грађе и тиме ставити ученике четвртог разреда у неједнак положај када је реч о богаћењу речника фразеологизмима. Импликације
се односе на уједначавање терминологије; усклађивање исхода учења са
захтевима савремене методичке теорије и иницирају потребу даљих истраживања и методичких радова који ће се бавити питањима изучавања фразеологизама у млађим разредима основне школе.
Кључне речи: српски језик, фразеологизам, методички приступ
фразеологизмима, млађи разреди основне школе, ученик.

УВОД
Увођење устаљених језичких израза и фразеологизама у наставу српског
језика у млађим разредима основне школе једна је од новина након реформе
Програма наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања
(2019), који ће у пракси почети да се примењује од школске 2021/2022. године.
У садржаје наведеног програма уведени су устаљени језички изрази и лексич-



mirjanastakic073@gmail.com
Рад је настао у оквиру пројекта Настава и учење: проблеми, циљеви и перспективе, бр.
179026, чији је носилац Педагошки факултет у Ужицу, а који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.



Стакић, М.: Упознавање са фразеологизмима у млађим разредима основне школе
ЗБОРНИК РАДОВА  ГОД. 23  БР. 22  ДЕЦЕМБАР 2020  153–164

ко-семантичке вежбе1 којима се одређује значење устаљених израза, а програмским исходима конкретизовано је да ученик по завршетку четвртог разреда „препозна значење речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној комуникацијиˮ (Правилник о програму наставе и учења за четврти
разред основног образовања и васпитања, 2019: 2). То не значи да садржаји о
фразеологизмима нису били заступљени у уџбеницима српског језика за млађе
разреде основне школе и пре реформе. Резултати истраживања ауторке М.
Николић показали су да су они били заступљени и да је реч о садржајима који
су омогућавали да „ученик препозна фразеологизме у свакодневној говорној
пракси и прошири свој лексички фонд усвајајући конкретне фразеолошке
јединицеˮ (Николић, 2012: 60). Када је реч о старијим разредима основне школе, Р. Цвијетић је анализирао уџбенике за осми разред и установио да су
„основношколски уџбеници креативнији у односу на уопштене програмске
захтеве и декларативна дидактичко-методичка упутстваˮ (Цвијетић, 2004: 21).
Ауторка Б. Никић указује да се у основној школи садржаји о фразеологији
„јављају спорадично у радним свескама и различитим приручницимаˮ, да мали
број методичких радова „говори искључиво о месту фразеологије у настави
матерњег језикаˮ и издваја два приручника за наставнике (Коцић, 2001; Ломпар и сар., 2014) који „успешно уводе фразеологизме у наставуˮ (Никић, 2020:
196). Ситуација није била боља ни када је реч о средњој школи. Цвијетић
истиче да се у средњошколском образовању фразеологији и фразеологизмима
посвећивало мало пажње, будући да се до 1991. године нису ни помињали у
наставним програмима и уџбеницима, као и да приступу фразеологизмима у
средњошколској граматици Ж. Станојчића и Љ. Поповића недостаје методичка
усмереност (Цвијетић, 2004: 21).
Дакле, фразеологизми су тек реформом наставног програма уведени у
програмске исходе предмета Српски језик у четвртом разреду основне школе.
Тиме је, у односу на претходне програме, учињен значајан квалитативни
помак који доприноси методичком утемељењу фразеологије у настави српског
језика у млађим разредима основне школе. Међутим, успешност укључивања
фразеологије у наставу српског језика у млађим разредима основне школе
условљена је и 1) квалитетом будућих уџбеника, тј. садржајима из фразеологије, који ће представљати репрезентативне језичке примере, и методичком апаратуром која прати њихову лингвистичку и семантичку обраду и 2) квалитетом
методичких приступа које ће наставници примењивати у њиховој обради. Због
тога ћемо у раду указати на потенцијалне потешкоће које могу настати услед
неусаглашености програмске терминологије и дати неке конкретне препоруке
које се тичу методичког приступа фразеологизмима у млађим разредима
основне школе.

1

У методичкој литератури се и фразеолошке вежбе издвајају као врста језичких вежби (в.
Пурић, 2018: 171).
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ТЕРМИНИ УСТАЉЕНИ ЈЕЗИЧКИ ИЗРАЗИ И ФРАЗЕОЛОГИЗМИ
У ПРОГРАМУ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
У Програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и
васпитања упоредо се јављају термини устаљени језички изрази и фразеологизми. Реч је о томе да су садржајима програма за српски језик обухваћени
устаљени језички изрази, а исходи наставе и учења се односе на препознавање
значења фразеологизама. Из претходно наведеног произилази питање да ли су
устаљени језички изрази терминолошки изједначени са фразеологизмима. У
прилог томе да јесу говори то што се у Упутству за дидактичко-методичко
остваривање програма користе оба термина (в. Правилник о програму наставе
и учења за четврти разред основног образовања и васпитања, 2019).
Фразеологизми јесу устаљени језички изрази, али у устаљене језичке
изразе спадају и клишеи (стереотипни изрази) и терминолошке синтагме.
Ауторка М. Ђукић указује на различитост наведених термина и наводи да
„дефиниција клишеа (стереотипних израза) експлицира да су то устаљене лексичке јединице, обично настале по утврђеном обрасцу, које се учестало употребљавају у одређеној врсти текстаˮ (Ђукић, 2017: 240). Ауторка Н. Вуловић
издваја и фразеолошке стереотипе, и наводи да су то језички стереотипи који
се „огледају у фразеолошком материјалуˮ и изражавају „како изразима, тако и
појединим устаљеним поређењима (клишеима) итд.ˮ (Вуловић, 2015: 128).
Такође, и терминолошке синтагме имају устаљену структуру. У лексиколошкој литератури оне се разликују од фразеологизама које карактерише експресивност (Ђукић, 2017; Мршевић Радовић, 1987). У граматици Ж. Станојчића и Љ. Поповића наведено је да у терминолошке синтагме спадају „вишечлани називи појмова у наукама и струкама, али и у свакодневној комуникацијиˮ
(Станојчић и Поповић, 2011: 205). Несумњиво је да су ученици четвртог разреда усвојили и користе неке од тих назива као део свог активног лексичког
фонда, попут синтагми ужичка пршута, љута паприка и слично. Станојчић и
Поповић овакве устаљене јединице терминолошког карактера убрајају у фразеологизме, али и истичу да се „у научном стилу језика, врло често сматрају и
само вишечланим терминима, а не фразеологизмима (фраземима)ˮ (Станојчић
и Поповић, 2011: 205). Ауторка Б. Мишић наводи „да у науци не постоји
јединствено мишљење о томе који језички материјал треба уврстити у фразеолошке јединицеˮ (Мишић, 2013: 156), а ауторка Драгићевић указује да се у
Речнику САНУ термином синтагма означава терминолошка синтагма, а да се
термин израз користи за фразеологизам (Драгићевић, 2010: 42).
Покушај да се избегне увођење термина фразеологизам у млађе разреде
основне школе његовим описним образлагањем (устаљени језички израз) у
овом случају није најсрећније решење, јер може бити узрок потенцијалних
нејасноћа које се могу спречити простим усаглашавањем програмске термино-
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логије. Разлози за то постоје. Ауторка Драгићевић наводи да је за фразеологе и
лексикографе важно „питање разликовања фразеологизама од терминолошких
синтагми и устаљених фразаˮ (Драгићевић, 2010: 42). Међутим, и ако занемаримо ове научне разлоге, наведена терминолошка неусаглашеност може негативно утицати на обим, па и квалитет садржаја, тј. примера које ће се наћи у
будућим уџбеницима који ће почети да се примењују од школске 2021/2022.
године и примера који ће од стране наставника бити употребљени као предмет
вежбања, тј. семантичке обраде на часу.
Поред терминолошке неусаглашености, постоји и неусаглашеност када
је реч о претходно наведеном исходу да ученик препозна значење речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној комуникацији са методичким принципом поступности и систематичности, јер је потребно да се крене од
уочавања фразеологизама. Тај принцип није нарушен када је реч о стилским
фигурама (поређење и персонификација) јер се ученик поступно, прво оспособљава да их уочи, а потом и да разуме њихову улогу у књижевном делу.
Ауторка Б. Никић указује да су категоријалне особине фразеологизама око
којих су се први наши фразеолози усагласили следеће: „устаљеност (репродуковање у готовом облику), чврста структура и посебно значење које не представља збир значења лексема од којих су састављениˮ (Никић, 2020: 25). И у
страној литератури се истиче сложеност и стабилност структуре и идиоматичност фразеолошке јединице (Burger, 2003, према: Куртума и Ристић, 2017: 54),
која „представља семантичку трансформацију компоненти унутар фразеолошке јединицеˮ (Куртума и Ристић, 2017: 54). Довољно је да учитељ познаје
категоријалне особине око којих су се српски фразеолози усагласили како би и
ученике могао да усмери да фразеологизме препознају, тј. уоче и у разговорној
комуникацији и у књижевним текстовима. Но, у исходима нису наведени
књижевни текстови, већ су фразеологизми везани само за свакодневну комуникацију чиме се не обавезују ни аутори уџбеника да у граматикама заступе и
примере из књижевних текстова. Уочавање фразеологизама у књижевним
делима и њихова семантичка анализа чвршће би повезала наставу језика са
наставом књижевности, што и јесте један од захтева савремене методике.
Наведено захтева и детаљну анализу свих књижевних текстова који су обухваћени програмом наставе и учења како би се издвојили фразеологизми који се у
њима јављају, а такође, то би обавезало и ауторе читанки да таквом исходу
прилагоде методичку апаратуру, тј. да након сваког текста у коме се јављају
фразеологизми заступе и адекватна питања којима би се анализирали њихово
значење и функција. Такође, и практичари би на часовима књижевности, током
анализе књижевних текстова више пажње обраћали на фразеолошке јединице
које се у њима јављају. Оне, у зависности од конкретног дела, могу имати имати различите функције, почев од удела у језичкој карактеризацији ликова па до
карактеристике особености индивидуалног стила аутора у чијим се делима
јављају. На пример, у програмским садржајима за четврти разред налази се
народна песма Јетрвица адамско колено. Током тумачења значења фразеоло-
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шке јединице у њеном наслову може се направити корелација са верском
наставом и значење синтагме адамско колено довести у везу са изузетним
моралним особинама које су красиле Ковиљкин лик. У песми Љубав А. Марјановића која је, такође обухваћена садржајима програма за четврти разред
основне школе јавља се фразеологизам мотати се по глави. Разумевање његовог значења „мислити о нечему, стално долазити на паметˮ (Оташевић, 2012:
509) допринеће бољем разумевању песме, јер ће помоћи ученицима да доживе
и схвате каква размишљања и промене у понашању могу да покрену прве ђачке љубави. Разговор о фразеолошким јединицама које се јављају у драмском
тексту Подела улога Г. Тартаље, који се такође чита и анализира у четвртом
разреду, може бити усмерен ка томе да ученици уоче да оне доприносе да се
ликови убедљиво и сликовито изразе. Наведени су само неки примери, а
таквом наставом богатио би се и лексички фонд ученика у коме фразеологија
није превише фреквентна (Николић, 2006).
Рад на богаћењу речника, по мишљењу Цвијетића, „није механички
процес него је то низ осмишљених методичких поступака којима се помаже
ученицима да схвате значење појединих речиˮ (Цвијетић, 2006: 43). Фразеологизам не може постати део активног лексичког фонда ученика ако изостане
разумевање његовог значења, а резултати истраживања ауторки Е. Бербић
Колар и М. Жуљ су показали да ученици четвртог разреда не знају да одреде и
значења неких фразеологизама које користе у личној комуникацији (Berbić
Kolar i Žulj, 2015). Из наведеног произилази и сложеност методичког приступа
фразеологији, јер је реч о приступу којим се спајају све области предмета Српски језик (Књижевност, Језик и Језичка култура). Поред тога, фразеологија је
погодна, према мишљењу ауторке Никић, и „за остваривање међупредметне
корелацијеˮ (Никић, 2020: 210). Претходно поменута ауторка даје пример да се
у старијим разредима основне школе на часовима биологије могу тумачити
фразеологизми који садрже фитониме и зоониме (Никић, 2020: 209). Они се у
млађим разредима основне школе могу тумачити и на часовима предмета
Познавање природе и друштва.
Када је реч о настави српског језика, све су то биле ситуације када је
семантичка анализа фразеологизама представљала само сегмент наставног
часа, јер су фразеолошка вежбања углавном била уткана у језичка вежбања
или се о значењу фразеологизама разговарало током анализе књижевних дела.
И тако сегментиран приступ фразеологији има своје методичке специфичности. Када је реч о фразеолошким вежбама, ауторка Мишић запажа да се њима
„никад се не посвећују цијели часови, већ 10–20 минута часаˮ (Мишић, 2013:
163). Такође, она наглашава и функционалност оваквих вежбања „јер омогућавају самосталан рад ученика и подстичу их на креативностˮ (Мишић, 2013:
165).
Тумачење фразеологизама на часовима књижевности, према мишљењу
ауторке Ђукић, захтева да се испоштује принцип погодности који „подразуме-
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ва да се фразеологизми тумаче онда када се нађу у текстуˮ (Ђукић, 2017: 243).
Осим семантичке анализе, они се током тумачења књижевног дела могу
анализирати и са аспекта стилистике (Мишић, 2013: 158; Цвијетић, 2004: 22).
Но, сложеност интерпретативног захтева током тумачења књижевног дела и
само тумачење фразеологизма као стилског средства условљени су узрастом
ученика, па се у млађим разредима основне школе могу примењивати само
неки сегменти таквог приступа.
Реформа наставног програма створила је услове да практичар у млађим
разредима основне школе по први пут буде у ситуацији да обради наставног
садржаја који се односи на фразеологизме посвети читав час. То захтева и
изграђен методички приступ. Због тога ћемо у наставку рада дати неке
методичке препоруке за обраду фразеологизама у млађим разредима основне
школе.

МЕТОДИЧКЕ ПРЕПОРУКЕ ЗА ОБРАДУ ФРАЗЕОЛОГИЗАМА
У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
У методичким препорукама за обраду фразеологизама у млађим разредима основне школе полазимо од конкретних смерница које су дате у Упутству за дидактичко-методичко остваривање програма да обрада наставног
садржаја који се односи на устаљене језичке изразе, као и садржаја који се
односи на речи истог облика, а различитог значења и речи истог значења, а
различитог облика требало би
„да се заснива на бројним примерима који су ученицима познати, јер би им
помогли да боље разумеју и да употребљавају дате лексеме у спонтаној комуникацији, што би допринело обогаћивању њихове језичке продукције и унапређивању
њихове комуникативне компетенције. Изузетно је значајно да се ове лексеме и
устаљени језички изрази не изучавају изоловано, изван контекста, већ је потребно
указати ученицима на њихову функцију у стварној језичкој употреби. Требало би,
између осталог, разговарати са ученицима о посебним (стилским) ефектима које
ове лексеме и фразеологизми имају у одређеном тексту. Ово градиво би требало
повезати са наставом књижевности, будући да књижевно дело обилује лексичким
слојевима, којима се изграђује и књижевни и језички укус ученикаˮ (Правилник о
програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања,
2019: 6).

Из претходно наведених програмских упутстава уочавају се следеће
методичке препоруке:
1. ученици се у фразеологију уводе посредством довољног броја примера који су им познати из свакодневне комуникације;
2. устаљени језички изрази се не изучавају изван контекста;
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3. током изучавања устаљених језичких израза ученицима је потребно
указати на њихову функцију у стварној језичкој употреби;
4. градиво из фразеологије би требало повезати са наставом књижевности;
5. током анализе књижевних текстова са ученицима ваља разговарати о
ефектима које фразеологизми који се у њима јављају остварују.
Наведене препоруке су у складу са савременим методичким захтевима
да наставни рад током кога се изучавају језичке појаве „треба да је најчвршће
везан за животну, језичку и уметничку праксуˮ, односно да је потребно „избећи немотивисане и формалистичке примереˮ (Николић, 2012: 633–634). Према
мишљењу ауторке Николић, општи принцип који треба применити у обради
фразеологизама „јесте да се пође од дечјег искуства о употреби фразеолошких
јединица у свакодневној говорној пракси, да би се дошло до њихове структуре
и семантике, а на крају и до стилистичке функције фразеологизама у књижевном текстуˮ (Николић, 2012: 61). Ситуирање фразеолошких јединица у контекст свакодневне језичке праксе, која је ученику четвртог разреда искуствено
блиска и интересантна, захтева конструисање адекватних језичких предложака. Истраживање мишљења учитеља о мотивационој вредности језичких предложака у уџбеницима граматике за четврти разред, који се још увек користе у
нашој наставној пракси (већ је истакнуто да ће нови уџбеници граматике почети да се примењују од школске 2021/2022. године), показало је да практичари
сматрају да језички предлошци, нису у великој мери „ученицима интересантни
и актуелни и не упућују ученике на унутарпредметну и међупредметну корелацију и не мотивишу ученике да самостално истражују и учеˮ (Стакић, 2017:
328). Дакле, пред ауторима будућих граматика за четврти разред је одговорност
да саставе или приреде лингвометодичке текстове који ће бити засићени довољним бројем фразеологизама који су ученицима познати из свакодневне комуникације,2 јер лингвометодички текст представља језичко полазиште у обради фразеологизама, а његовом читању и каснијој анализи претходи адекватна припрема
у виду мотивације.
Обради фразеологизама приступа се индуктивним путем. У млађим разредима основне школе не уче се дефиниције, већ се у складу са програмским
упутствима појмови описно образлажу. То појмовно образлагање, када је реч о
фразеологизмима, подразумева да се кроз довољан број примера ученицима
покаже да су фразеологизми језичке јединице које одликује сложена структура
и чврста веза међу речима. Најлакше је кренути од примера фразеолошких

2

Претходно је истакнуто да неусклађеност терминологије у програмским садржајима и
исходима предмета Српски језик може отежати рад у избору адекватних језичких примера
како ауторима уџбеника тако и практичарима. У Републици Србији ће на тржишту бити
више уџбеника граматике, па ће и ученици бити у неједнаком положају када је реч о
богаћењу речника фразеологизмима.
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јединица које по типу структуре спадају у синтагме. Дакле, у складу са принципом поступности, посредством довољног броја примера, ученике ваља упутити да прво запазе, тј. уоче фразеологизам као сложену и устаљену језичку
јединицу и схвате да „не могу мењати ни ред речи ни саме речи у њојˮ (Драгићевић, 2010: 24). Потом се прелази на рецепцију која претходи разговору о
значењу. Семантичка анализа подразумева усмеравање ученика ка увиђању да
фразеологизам као сложена језичка јединица има јединствено значење. Оно
настаје процесом десемантизације који може изазвати тешкоће у разумевању
јер је семантички садржај фразеологизма „резултат појмовне обраде информација из човековог непосредног окружења и искуства које из њега црпи, често у
садејству са значајним цивилизацијским тековинамаˮ (Штрбац, 2018: 9).
Ауторке Е. Бербић Колар и М. Жуљ наглашавају да је очекивано да пренесено
значење фразеологизма изазове комуникацијску препреку код ученика млађег
школског узраста (Berbić Kolar i Žulj, 2015: 150). Због тога се током разговора
о значењу фразеологизам увек посматра у контексту одређене разговорне
ситуације или текста у коме је употребљен и има и одређену експресивну
вредност и бирају се примери који су ученику познати или искуствено блиски.
Дакле, са аспекта струке, разликује се методички приступ фразеологизмима
као устаљеним језичким јединицима које се одликују категоријом експресивности од методичког приступа терминолошким јединицима које не карактерише ова функција, чиме се поново враћамо на питање неуједначености терминологије у програму. Категорија експресивности, поред тумачења значења,
подразумева и разговор о емоцијама које се датим фразеологизмом у конкретној језичкој употреби исказују, што чини донекле спорном и формулацију у
исходима да ученик препозна значење фразеологизама.
Након што се ученици оспособе да препознају, тј. уоче фразеологизам и
схвате његово значење, могу се организовати и различите врсте вежбања,
попут морфолошких, синтаксичких или стилских. Реч је о вежбањима у којима
би језичку грађу представљали фразеологизми, а она се функционално могу
примењивати на часовима граматике или књижевности. Током морфолошких
вежбања ученици могу уочити која врста променљивих речи, тј. речи које
мењају облик (у складу са програмском терминологијом) улази у састав фразеологизма. Током синтаксичких вежбања, пошто су обрадили реченичне чланове, ученици могу анализирати синтаксичку функцију фразеологизма унутар
реченице у којој се јавља. Током стилских вежби које „подразумевају увежбавање способности нарочитог начина изражавања, тзв. онеобичавањаˮ (Јањић,
2008: 77), ученици могу увежбавати проширивање реченица фразеологизмима
или коришћење фразеологизама са циљем сликовитог изражавања. Овакве
врсте вежбања, осим што доприносе богаћењу речника и утврђивању одређених морфолошких или синтаксичких знања, доприносе и постепеном оспособљавању ученика да самостално препознају, тј. уоче фразеологизме као језичке јединице које одликује сложена структура и када је реч о примерима који
им претходно нису били познати.
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Резимираћемо да методички приступ фразеологизмима обједињује лингвистичка, књижевна и методичка знања. Он захтева и личну креативност и
инвентивност наставника јер је тумачење фразеологизама условљено и специфичним контекстом њихове језичке употребе кроз коју се могу рефлектовати
различите изванјезичке околности будући да у процесу фразеологизације,
према мишљењу Цвијетића, „у извесном броју случајева значајну улогу могу
имати и тзв. екстралинвистички чиниоциˮ (Цвијетић, 2004: 20). Претходно је
истакнуто да се у млађим разредима основне школе бирају примери који су
фреквентни у разговорном стилу, али то не значи да као језички предлошци
нису погодни и одломци из књижевних текстова у којима се јављају адекватни
примери. Важно је да се ученици постепено оспособе да уоче фразеологизме у
свакодневној комуникацији и књижевним текстовима, схвате њихово значење
и експресивност и њима обогате свој језички израз. Реч је о процесу који пролази кроз три етапе: 1) идентификовање; 2) разумевање; 3) самостална примена. Пут од идентификовања до примене потврђује у наставној пракси „тезу
коју заступа нова школа, да знања која ученици стичу морају бити оперативна,
а онда и стваралачкаˮ (Смиљковић и Стојановић, 2011: 42).

ЗАКЉУЧАК
Фразеологија је у односу на друге области језика била више него
занемарена у настави матерњег језика у основној школи. Реформом програма
наставе и учења садржаји из фразеологије ће бити уведени од школске
2021/2022. године у наставу српског језика у четвртом разреду основне школе.
Запажена је терминолошка неусаглашеност у Програму наставе и учења за
четврти разред основног образовања и васпитања јер су програмским
садржајима обухваћени устаљени језички изрази, исходи се односе на
фразеологизме, а у упутству се упоредо јављају оба појма. Иако она
представља настојање да се избегне да ученици у млађим разредима основне
школе користе термине, сматрамо да то није добро решење. Терминолошка
неусаглашеност може изазвати недоумице када је реч о избору примера који ће
бити презентовани ученицима и тиме их ставити у неједнак положај када је
реч о богаћењу речника, јер у устаљене језичке изразе, поред фразеологизама,
спадају и терминолошке синтагме. Због тога је једна од импликација овога
рада да се уједначи програмска терминологија и препорука је да се предност
да термину фразеологизам. Поред тога, препорука је да се размисли о измени
прописаног исхода учења да се по завршетку четвртог разреда ученик
оспособи да „препозна значење речи и фразеологизама који се употребљавају
у свакодневној комуникацијиˮ (Правилник о програму наставе и учења за
четврти разред основног образовања и васпитања, 2019: 2). Уместо
препознавања значења, потребно је оспособити ученике да прво препознају, тј.
уоче фразеологизам као сложену и устаљену језичку јединицу која има
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јединствено значење, и то не само у свакодневној комуникацији већ и у
књижевним текстовима. Но без обзира на предложене измене програмске
терминологије и исхода учења, увођење фразеологизама у четврти разред
представља значајан корак ка методичком утемељењу фразеологије у млађим
разредима основне школе.
Такође, уочен је и недостатак методичких радова у области фразеологије у млађим разредима основне школе. Он се може донекле оправдати тиме
што фразеологизми пре реформе нису били укључени у садржаје програма
наставе и учења за млађе разреде основне школе.3 Потребно је ојачати методичке компетенције практичара како би успешно оспособили ученике да уоче
фразеолошке јединице, разумеју њихово значење и функцију, што имплицира
и потребу будућих истраживања и методичких радова у овој области.
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INTRODUCING PHRASEOLOGISMS UNITS IN JUNIOR GRADES
OF PRIMARY SCHOOL
Summary

One of the novelties in the reformed Curriculum for the Fourth Grade of
Primary School (2019) the application of which will begin from 2021/2022 is the
introduction of common linguistic expressions into the curriculum content and
phraseological units into outcomes of the Serbian Language course. Although we are
talking about the content of a single course, it marks a major step forward and lays
the groundwork for methodological acquisition of phraseology in junior grades of
primary school. Therefore, our paper provides specific methodological
recommendations and know-how for introducing students to phraseologisms in
junior grades of primary school, and points to the terminological inconsistency
between concepts in the curriculum content, learning and instructions for
didactic-methodological implementation of the curriculum outcomes that may bear
upon the selection of language teaching material, thus putting fourth-graders in an
unfavourable position when it comes to enriching their vocabulary with
phraseological units. This implies the need for harmonization of terminology in the
curriculum content and learning outcomes, harmonization of learning outcomes with
the requirements of contemporary teaching methodology, as well as the need for
further methodological research that will address the issue of studying
phraseological units in junior grades of primary school.
Keywords: Serbian language, phraseological unit, methodological approach
to phraseology, junior grades of primary school, primary school students.

164

ЗБОРНИК РАДОВА
Педагошки факултет у Ужицу
Година 23 • Број 22 • Децембар 2020
ISSN (Štampano izd.) 2560-550X
ISSN (Online) 2683-5649

DOI 10.5937/ZRPFU2022165S
УДК 37.091.33-027.22::5(497.6)
Стручни чланак • 165–180
Примљен: 26.6.2020.
Прихваћен: 5.9.2020.

Сафија P. Скоморац-Пезер
Универзитет у Сарајеву, Педагошки факултет
Санела Мерјем Рустемпашић
Универзитет у Сарајеву, Педагошки факултет

ПРИМЈЕНА МЕТОДЕ ЕКСПЕРИМЕНТА У
НАСТАВИ МОЈЕ ОКОЛИНЕ
Апстракт: За постизање максималне ефикасности наставног процеса,
неопходно је елиминисати негативне карактеристике традиционалне наставе попут претјеране употребе вербализма, репродуктивног учења, доминантне улоге учитеља и недовољне ангажираности ученика. Учитељи данас
имају више могућности за креативнији рад са ученицима, нарочито на часовима предмета Моја околина. Метода експеримента је искуствено учење
при којем ученици износе претпоставке, изводе експеримент, посматрају,
биљеже запажања и доносе закључке. Циљ рада био је испитати и утврдити
ставове учитеља о бенефитима и могућностима примјене методе експеримента у Кантону Сарајево. Испитали смо 100 учитеља разредне наставе.
Резултати рада показују да су учитељима познати бенефити методе експеримента, али је ријетко примјењују. Учитељи препознају наставне садржаје
који су примјерени за рад овом методом. Учитељима су јасне предности
примјене методе експеримента за ученике, али недостају увјети, подршка и
стручно знање за већу и бољу примјену.
Кључне ријечи: метода експеримента, наставна метода, настава,
Моја околина.

УВОД
Живот, околина, организација породице, увјети, па и потребе ученика
данас су сасвим другачије од оних прије само једног стољећа, а образовни
систем, методе и технике учења и захтјеви готово су остали непромијењени.
Наставни процес би требало више прилагодити специфичностима наставног
садржаја, интересовањима и могућностима ученика. Живот ученика у школи
се не обогаћује различитим искуствима и спознајама, него се одвија по устаљеном обрасцу без позитивних промјена, активности и начина рада који ће
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ученика више мотивисати и ангажовати. Све наведено доводи до недостатка
интересовања и воље за учењем, недостатка мотивације, истраживачког духа и
долази до опће летаргије. Учитељи данас имају више могућности за креативнији рад са ученицима, а то је нарочито изражено на часовима предмета Моја
околина. Овај предмет нуди много различитих начина спознавања и учења.
Ученици кроз упознавање природе, своје околине и њених законитости, веза и
односа, узрока и посљедица, појава и њених манифестација обогаћују своје
способности, које су далеко изнад пуког памћења и механичке репродукције.
Могућности за примјену различитих метода су велике и неопходне су за потпуно разумијевање садржаја.

КАРАКТЕРИСТИКЕ САВРЕМЕНЕ НАСТАВЕ
Потреба школе за квалитетнијим ученичким разумијевањем садржаја и
осигуравањем корисних знања примјењивих у свакодневном животу захтијева
и нове приступе и начине рада. Школе и наставни процеси, који се одвијају у
њима треба да прате трендове и промјене у свијету који их окружује. У свом
развоју друштво стално поставља нове захтјеве наспрам школе. Како сложеност расте, све је теже предвидјети будуће потребе одгојно-образовног рада.
Демократско друштво захтијева и школу у којој је настава оријентисана према
ученику. Сузић (2014) наводи да школе треба да напусте посредовање знања
као приоритетну функцију свога рада, те да едукатори треба да науче нове
методе рада којима ће подстицати истраживачко понашање, креативност и
учење учења. Путем примјене одговарајућих савремених дидактичких стратегија школа ће моћи удовољити друштвеним захтјевима и омогућити ученицима цјелокупни развој у свим сегментима.
Када у традиционалној наставној пракси примјењујемо једноставније
облике подучавања и ученицима нудимо готова знања, мисаона активност неће
бити покренута и ангажирана у свом пуном капацитету. Концепт колаборативног учења подразумијева активну партиципацију ученика у процесу учења.
Ученик је у фокусу наставног процеса, док учитељ има улогу да омогућује
процес учења и усмјерава и учи ученике како да уче. Колаборативно учење
посебно је значајно у млађем узрасту – на нивоу разредне наставе, јер ученици
извођењем експеримента заједно конструирају своје знање у вођеним, истраживачким скупинама, гдје је важније како ученици уче него како учитељ подучава. У фокусу је социјално-конструктивистичка перспектива у односу на
учење као такво. То значи да се на учење гледа као на резултанту дјеловања
ученика, а улога учитеља јесте да омогући и охрабри ученике да у интерактивном окружењу активно судјелују у конструирању свога знања. Миленовић
(2017) истиче значај и улогу конструктивистички оријентисаног учитеља, као
креатора наставног процеса, који подстиче самосталност ученика, примјењује
различита средства из природне и друштвене средине, заједно са ученицима
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разматра и анализира њихове идеје, подстиче међусобни дијалог те помаже
ученицима у конструкцији нових знања. Наведене карактеристике кључне су
код учитеља који примјењују методу практичних радова, проблемског учења и
стратегије активног учења.
Циљ курикулума усмјереног на ученика значи осавремењавање процеса
дозријевања ученичког знања, те квалитетнијег разумијевања и стјецања процедуралног знања. „Учење у смислу конструктивистичке дидактике одвија се
еволуционим корацима тако што између искуства, доживљаја и рефлексија
увијек бива достигнут један виши ниво. Током овог спиралног, динамичног
развоја са отвореним почетком и отвореним крајем у једном непосредном
искуству, у једном непосредном доживљају нешто постаје проблем о којем се
размишља или који се обрађује у дијалогу са школским друговима или наставницима” (Андевски, 1983: 8). У конструктивистичком дискурсу активност
учења одликује се активним ставом особе која учи – укљученост у оно што се
учи, истраживачке активности, рјешавање проблема и сарадња с другима – при
чему ученици преузимају одговорност за своје учење.

МЕТОДА ЕКСПЕРИМЕНТА
Важна метода усвајања знања, првенствено у настави природних наука,
је примјена експеримента у настави. Поткоњак и Шимлеша (1989) истичу да
ова метода омогућава да услови изазивања неке појаве буду строго контролисани, резултати на егзактнији начин мјерљиви, што ће омогућити праћење
процеса као појава промјењених услова, бит ће их могуће по потреби понављати више пута и, на крају, бит ће могуће вршити квалитативну и квантитативну анализу резултата.
Зорност, као једно од основних начела доводи до квалитетнијих знања
код свих ученика. На тај начин већина ученика из одјељења успијева доћи до
спознаја о датој теми. Голубовић-Илић и Цекић-Јовановић (2013) наводе
истраживања која су показала да разумијевање садржаја зависи од начина
учења, те да већина ученика најбоље учи кроз активности, сарадњу и рад у
малим групама. Ученици уче једни од других док дискутују о одређеној теми,
долазе до сукобљавања у изношењу мишљења, али све то доводи до бољег
разумијевања посебно код ученика са нижим способностима и потенцијалима.
Ученици који имају тешкоће са пажњом и концентрацијом, писањем или
читањем, у раду гдје су директни судионици процеса, долазе до потребних
сазнања. Метода експеримента омогућава ученицима већу ангажованост, зорност и заинтересованост за рад гдје ће они бити активни учесници. Правилном
примјеном експерименталне методе, ученици се оспособљавају од најраније
доби и за примјену научног метода, који се састоји из седам корака: посматрање, постављање питања, постављање хипотеза, извођење експеримента,
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биљежење резултата, приказивање резултата, закључивање, те презентирање
резултата. Ученици постављају хипотезе на основу претходних знања и искустава. Резултате експеримента приказују писано, табеларно, помоћу графикона, схема и сл. На крају ученици вјежбају и јачају презентаторске вјештине.
Кроз наведене кораке у примјени методе експеримента и научног метода, ученици ће се оснажити за кључне компетенције попут комуницирања, рјешавања
проблема, критичког мишљења, сарадничког учења те управљања задацима.
Кључно је да ученици разредне наставе уче управљати својом импулсивношћу,
вјежбају прецизност, устрајност те флексибилност.
Метода практичних радова, метода експеримента, истраживачке методе,
праксеолошка метода или лабораторијска метода, какав год назив дали, ради
се о умјетном потицању природних појава с циљем темељитог посматрања и
истраживања. Заједничким и сарадничким радом ученика и учитеља, приликом чега је учитељ онај који усмјерава, води и помаже, а ученици су главни
учесници наставног процеса, омогућава ће се стваралачка дјелатност ученика
приликом чега ће сами видјети продукт свог рада и према томе се односити
критички и вредновати га. Цвјетићанин и Сегединац (2007) истичу важну улогу учитеља у процесу оспособљавања ученика за извођење експеримента. Учитељ мора бити у потпуности упознат са циљем, детаљима и исходима експеримента, те ма колико експеримент изгледао једноставан, учитељ га мора
претходно извести.
Поткоњак и Шимлеша (1989) третирају експеримент у настави као
методу која се највише примјењује у настави хемије и физике. Наглашавају
двије врсте експеримената: демонстрациони и лабораторијски експеримент.
Демонстрациони експеримент изводи наставник сам или уз помоћ ученика, а
лабораторијски изводе ученици. За потребе извођења експеримента свакако је
потребно посебно припремити учионице, те створити угодно и потицајно
окружење за учење. Извођење демонстрационог експеримента чини дио
систематског утјецаја на развој способности посматрања ученика и овладавања
употребом средстава и помагала, као и вођења протокола током трајања експеримента. Лабораторијски експеримент се примјењује када су ученици већ
оспособљени да самостално рукују одређеним техничким уређајима и прибором. Та оспособљеност подразумијева успјешно извођење експеримента уз
примјену различитих социјалних облика рада.
Де Зан (2005) посебно издваја експеримент као врсту практичног рада у
настави. Истиче да се у настави највише користи наставно-истраживачки експеримент у којем ученици добивају јасне и прецизне упуте за рад од својих
учитеља, у виду већих или мањих задатака које самостално рјешавају. Уколико
је потребно, експеримент прво изводи учитељ док ученици посматрају и
биљеже ток рада. Самосталнији облик практичног рада је када ученици рјешавају експерименталне задатке приликом чега добију само увјете задатка, док
ученици самостално разрађују поступак, ток и крајњи резултат.
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Данас се говори све више о функционалном знању. Знању, које ће бити
примјењиво у свакодневним животним ситуацијама и које ће ученицима користити. Једнако се говори и о компетенцијама ученика које ће допринијети процесу цјеложивотног учења. Стога Рустемпашић (2018) истиче да учитељи треба да напусте стратегије предавања и давања готових знања и почну развијати
стратегије координирања, вођења, усмјеравања, потицања, мотивирања и
давања повратних информација. Процес учења и поучавања који води ка разумијевању кључних компетенција и који развија способност учења цијелога
живота мора ученицима пружити низ прилика да експериментишу, постављају
хипотезе, анализирају и закључују, да буду креативни и да слободно истражују
свијет око себе.
У свом истраживању о постигнућима ученика примјеном различитих
метода и облика рада у настави Штеванић-Павелић и Власац (2006) наводе да
су ученици који су у експерименталној групи радили методом експеримента
постигли знатно боље резултате од ученика у контролној групи који су радили
фронталним обликом рада. Између осталог, наводе да су истраживања која су
проведена с ученицима петог разреда указала на недовољну примјену различитих метода у настави природе. Тако се 98% ученика изјаснило да жели
активно судјеловати у настави и видјети оно о чему учи, а 96% ученика сматра
да је настава изван учионице занимљивија и кориснија. Изванучионичка
настава потиче ученике на самостално откривање и долажење до неких спознаја, те се таквим радом ученик усмјерава према стваралаштву.
Примјену експеримента и научног метода у настави и њене бенефите
изложиле су Крижанац и Лацић (2010) у раду „Примјена природознанствене
методе у почетној настави природословља Кружење воде у природи”, гдје
наводе да су ученици били подјељени у групе од четири ученика, да су се
бавили заједничким проблемом, истраживали заједничку тему, надограђивали
властите спознаје и стварали нове идеје. Задаци на којима су радили, потакли
су их на сарадњу. Различита истраживања кооперативног учења показала су
низ предности тог начина рада у односу према натјецатељском или индивидуалном учењу и то на подручју усвајања знања, али и на подручју развоја социјалних односа међу ученицима. Приликом формирања група водило се рачуна
о томе да се одреди примјерени циљ рада, задаци за ученике, материјали за
рад, улоге чланова групе и оцјене које ће ученике мотивисати на сарадњу унутар групе, али и потакнути одговорност ученика за резултате рада, како цијеле
групе, тако и индивидуално.
Између осталог, Крижанац и Лацић закључују и колико је ученицима у
нижим разредима основне школе важно на примјерен начин предочити садржаје који ће се стално понављати и бити темељ за нова знања. Ученици су
током седмице посматрали шта се догађа с биљком и водили дневник опажања. Ученици примјећују да унаточ томе што биљку нису залијевали она није
увенула, те су примјетили попратну појаву да су се на стијенкама стакленке
појавиле капљице воде, посебно на оној страни која је била изложена сунчевој
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свјетлости и топлини. Тада су једноставно закључили како вода у природи
кружи. Једноставним стварањем потицајне, учеће околине, ученици су опонашајући научне поступке усвојили одређене садржаје који ће се више пута
понављати током основног образовања. Битно је напоменути да је наведена
метода експеримента реализирана у првом разреду.
Јукић (2001) наводи да је учење у настави ефикасније ако су ученици на
адекватан начин активирани. У истом раду, „Време је за наставу у којој ученик
мисли”, истиче значај и улогу наставника у одабиру активности које ће бити у
функцији најучинковитијег учења конкретних наставних садржаја. Истиче и да
активности могу бити на различитим нивоима. Могли би се поређати по следећем редоследу, полазећи од најнижег ка највишем нивоу: слушање, читање,
подцртавање, бележење, прављење извода и графичког представљања, самостално репродуковање, дискутовање – супротстављање мишљења, рад на
истраживачком задатку, рјешавање проблема.
У научном чланку „Природословни поступци у почетној настави природословља” Де Зан (према: Гулаш, 2016) наглашава како су разна методичка
истраживања показала да су најбоље резултате у природословљу стекли ученици који су се служили истраживачком методом, примјењујући природнонаучну методу, баш као научници. Ученици су стјецали појмове из природословља полазећи од постављања претпоставке, путем самосталног мотрења,
истраживања и биљежења промјена, до закључивања.
Значај активног стјецања знања истичу Кадум-Бошњак и Першић (2007)
у раду „Неки погледи на улогу учитеља и положај ученика при рјешавању проблемских задатака”, гдје наводе улогу учитеља у оспособљавању ученика за
самосталан рад и нове начине учења. Ученици ће до информација долазити
властитим напорима и самосталним откривањем, док је улога учитеља да води
и усмјерава. Положај ученика и улога учитеља се међусобно преплићу и
допуњују у активном и стваралачком чину. Сличну улогу учитељ има примјењујући методу експеримента и научни метод. Један од основних циљева је
оспособити ученике за примјену научног метода.
Рустемпашић (2018) на основу спроведеног истраживања из 2014. године закључује да седмогодишњаци успјешније рјешавају проблеме које треба
практично ријешити уз примјену експерименталне методе у односу на проблеме које треба читајући пронаћи, успјешно постављају хипотезе и изводе
експерименте, без тешкоћа прихватају нови начин рада, активни су и мотивирани, сарађују и помажу једни другима, те се гласно радују када резултат експеримента потврди њихову хипотезу.
Веиновић (2004) истиче да се стимулисањем ученика да истражују, експериментишу, самостално систематизују информације, налазе различите одговоре и алтернативе у решавању проблема у настави, код њих развија стваралачко и флексибилно мишљење, критичка црта мишљења и осјетљивост за
проблеме.
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МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА
Имајући у виду бенефите методе експеримента и научног метода, предмет истраживања био је провјерити колико је ова метода присутна у процесу
подучавања ученика у Кантону Сарајево. Циљ истраживања био је утврдити
бенефите примјене методе експеримента у настави Моје околине према ставовима испитаних учитеља, те утврдити потребне услове за успјешну примјену
методе експеримента. Из циља истраживања произлазе сљедећи задаци:
 утврдити ставове учитеља о бенефитима примјене методе експеримента у настави Моје околине;
 утврдити ставове учитеља о садржајимa предмета Моја околина који
су погодни за примјену методе експеримента;
 испитати имају ли учитељи потребнe ресурсе за реализацију методе
експеримента у настави Моје околине;
 утврдити кoje тешкоће имају учитељи у примјени методе експеримента у настави Моје околине.
Хипотезе које смо поставили гласе:
Х1 – Претпоставља се да су испитаним учитељима разредне наставе
познати бенефити у наставном процесу при примјени методе експеримента и
да већина испитаника истиче функционалне бенефите као најбитније услијед
примјене методе експеримента.
Х2 – Претпоставља се да испитани учитељи сматрају да су садржаји о
особинама воде најпогоднији за примјену методe експеримента.
Х3 – Претпоставља се да већини испитаних учитеља недостају одређени
ресурси за примјену методе експеримента.
Х4 – Претпоставља се да испитани учитељи највеће тешкоће имају због
недостатка одговарајућих средстава и прибора за извођење експеримента.
Узорак истраживања
Испитали смо ставове и мишљења 100 учитеља разредне наставе из
Кантона Сарајево.
Поступак и инструмент
Испитивање је реализовано онлајн анкетом у периоду од мјесеца априла
до јуна 2017. године. Спроведено анкетирање било је анонимно. Користили
смо анкетни лист са 11 питања како бисмо испитали ставове учитеља о бенефитима, могућностима и методичким тешкоћама у примјени методе експери-
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мента у настави Моје околине. Користили смо питања отвореног и затвореног
типа како бисмо дошли до различитих података. Питања су се односила на
користи методе експеримента у процесу учења код ученика, могућности које
нуди актуелни наставни план и програм за примјену методе експеримента,
постојање потребних ресурса за примјену методе експеримента те методичке
тешкоће које учитељи имају приликом примјене ове методе и које иx спречавају да чешће примјењују методу експеримента у наставном процесу Питање
отвореног типа у форми допуњавања имало је за циљ доћи до података о
наставним јединицама/темама које се највише појављују у пракси испитаника.
Резултати овог рада пружит ће практичне смјернице и промовисат ће
методу експеримента у циљу њене веће примјене у наставном процесу. Личност учитеља, његове компетенције и његова одгојно-образовна филозофија
имају пресудан значај у одабиру стратегија и метода рада.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА
Узорак у истраживању чинило је 100 учитеља основних школа из Кантона Сарајево. Сви испитаници су женског спола, што је и очекивано, с обзиром на то да се за учитељску професију још увијек у највећој мјери опредјељују особе женског спола. Приказ испитаника према стручној спреми приказан је
у Табели 1.
Табела 1. Структура испитаника према стручној спреми
Стручна спрема
ссс
вшс
всс
ма
мр. сц.
Укупно

Укупно N
2
14
64
18
2
100

Као што се види из Табеле 1. највећа фреквенција је на нивоу високе
стручне спреме, њих 64. Позитивним резултатом истичемо 18 магистара разредне наставе и 2 магистра одгојних наука. Ово је показатељ мотивираности и
потребе за особним усавршавањем свршених студената I циклуса студија и
учитеља сарајевских основних школа. Вишу стручну спрему има 14 испитаника, два испитаника имају средњу стручну спрему. Приказ испитаника према
годинама стажа приказан је у Табели 2.
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Табела 2. Структура испитаника према годинама стажа у струци
Година стажа
0–1
2–10
11–20
20–30
преко 30
Укупно

Укупно N
3
35
42
11
9
100

На основу увида у године стажа испитаника, можемо закључити да је
највише учитеља са стажом између 11 и 20 година, њих 42. Овај податак указује нам, према Хуберманову концепту (према: Стевановић-Ајановић, 1997), да
је највећи број учитеља у раздобљу учитељског активизма и експериментисања у којем се искушавају нови приступи, развијају властите стратегије и сукобљава институционалним запрекама. Слиједе учитељи са стажом од 2 до 10
година, тачније њих 35. То је стабилизацијска фаза за коју се сматра, ако је
учитељ успјешно пребродио, да је стекао сигурност за успјешно бављење учитељском професијом, развио осјећај припадности професији, те стекао осјећај
професионалне компетентности. Између 20 и 30 година стажа има 11 учитеља
и они спадају у тзв. мирно раздобље карактеристично по самоприхваћању и
спокојству, те више дистанцираном односу према ученицима. За неке учитеље
то раздобље представља стагнацију и незадовољство, критизирање колега,
просвјетног система и административног особља, ученика и њихових родитеља. Приближно је исти број и учитеља са преко 30 година стажа, тачније њих
9. То је раздобље дезангажирања и смањивања интензитета радног напора. За
неке је то период спокојства, док је за друге, незадовољне учитеље, то је раздобље горчине. Учитеља који су тек засновали радни однос и који су још у
фази прилагодбе и упознавања учитељске професије било је најмање, свега 3.
Подаци којима располажемо охрабрујући су, јер указују на „Хуберманове снаге” које су спремне на активизам, експериментисање и примјену нових стратегија. Уз перманентну едукацију учитеља и подршку, те промоцију активног
учења постоје добре претпоставке да ће учитељи бити спремнији примјењивати методу експеримента и научног метода у наставном процесу.
Ставови учитеља о бенефитима примјене методи експеримента
На питање о бенефитима – вриједностима које развија метода експеримента у настави већина учитеља, и то њих 85, сматра да развија образовне,
одгојне и функционалне вриједности, односно све наведене, док 14 учитеља
сматра да нарочито развија функционалне вриједности, а 1 учитељ се изјаснио
за образовне и одгојне. Овим смо потврдили значај методе експеримента и
како се таквим радом може утјецати на цјелокупан развој ученика. Већина
учитеља, њих 94, сматра да примјена методе експеримента у настави има
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вишеструке користи за ученика. Сa не је одговорио 1 испитаник, а њих 4 са не
знам. Овим смо утврдили да су учитељи свјесни вишеструкиx користи за ученикe. До истих сазнања дошла је и Голубовић-Илић (2012), гдје наводи да се
путем извођења експеримента ангажују различити аспекти личности дјетета.
Према томе, дјелимично потврдили смо нашу Хипотезу 1 да су испитаним
учитељима разредне наставе у Кантону Сарајево познати бенефити у настави
при примјени методе експеримента у настави Моје околине, с тим да предност не
дају функционалном аспекту. Иако су учитељи свјесни користи за ученике које
носи са собом метода експеримента, већина учитеља само понекад примјењује ову
методу у раду због различитих потешкоћа које ћемо у наставку рада приказати.
Примјереност наставног садржаја предмета Моја околина
методи експеримента
Анкетирање је показало да 47 испитаника сматра да наставни план и
програм нуди довољно садржаја погодних за реализацију методом експеримента, 45 испитаника сматра да је таквих садржаја мало, док је 5 испитаника
одговорило са нимало, а 3 учитеља сматрају да наставни план и програм нуди
доста могућности за примјену методе експеримента. Интердисциплинарност,
комплексност и промјењивост садржаја предмета Моја околина у разредној
настави је његова специфичност. Овај предмет представља базу за изучавање
садржаја бираних из природних и друштвених наука који се изучавају у предметној настави, те посебниx садржаја (саобраћајна култура, хумани односи,
заштита околиша и здравствени одгој). Промјењивост садржаја односи се на
чињеницу да наставни програми годинама остају исти, али се садржаји осавремењују у складу са географским, економским, друштвеним и научним промјенама и развојем. Наставом предмета Моја околина учитељи оспособљавају
ученике разредне наставе за темељно спознавање природе и друштва користећи првенствено принцип очигледности, примјењујући изванучионичку
наставу и учећи из изворне стварности. Метода експеримента посебно је
погодна за садржаје природних наука, и то садржаје физике и хемије, а с обзиром на узраст ученика и апстрактност садржаја физичких и хемијских појава и
процеса, разумљиво је да садржаји ових двију наука не заузимају централно
мјесто у предмету Моја околина.
Из питања о броју садржаја погодних за реализацију методом експеримента видимо да је према мишљењу 66 испитаних учитеља мали број наставних садржаја примјерен за реализацију методе експеримента у настави Моје
околине. То је још један од разлогa због којих учитељи само понекад примјењују ову методу. Одређени број учитеља, њих 29 сматра да је већина наставних садржаја погодна за реализацију наставе методом експеримента, док 5
учитеља одговара са: Не могу одредити јер не знам довољно о методи. Нису
сви садржаји погодни за реализовање путем експеримента. Међутим, садржаји
који се могу реализовати примјеном ове методе бит ће сасвим довољни да се ученици оспособе за примјену научног метода и да науче трагати за чињеницама.
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Вјештине, попут тимског рада, дијељења информација, биљежења и
приказивања података, те презентирања, којима ће ученици овладати у овом
процесу не смијемо занемарити. Број наставних јединица погодних за примјену методе експеримента није занемарив и због свих бенефита за ученике
заслужује обавезно мјесто у образовном процесу. Потребно је стручно знање,
воља и ентузијазам учитеља да ради методом експеримента и на тај начин ученике оспособи за више нивое мишљења.
Наредним питањем жељели смо добити преглед наставних јединица/тема које се, према мишљењу учитеља, могу реализовати методом експеримента. Тиме смо добили теме из досадашње праксе учитеља или оне које
сматрају изразито погодним за примјену методе експеримента. Испитаници су
одговарали различито, једни су наводили више тема док су други наводили
одређене области или опћенито врсту наставних садржаја у сваком разреду. У
Табели 3. приказани су садржаји које су учитељи издвојили као погодне.
Табела 3. Наставни садржаји које је могуће успјешно реализовати примјеном
методе експеримента у настави Моје околине
Тема, област наставних садржаја који се наводи у одговору
Агрегатна стања воде/вода/особине воде/својства воде
Клијање биљака/биљке/увјети за раст и развој биљке/раст
биљака/биљке-фотосинтеза
Агрегатна стања твари/твари/својства материја/промјене материје загријавањем/твари и њихова својства
Појаве и процеси у природи/ вријеме/годишња доба/природа/
жива природа/ дешавања у природи
Улога и значај свјетлости за жива бића/свјетлост
Зрак/ваздух/тежина зрак
Непријатељи здравља (духан, алкохол, дрога)/флаша која
пуши/пушење/пороци
Екологија/здрав околини/рециклажа папира*
Жива бића/животиње/услови за живот бића
Горење/топлота/температура
Врсте тла/упознавање земљишта
Исхрана/здрава исхрана/исхрана и здравље*
Оријентација у простору/оријентација*
Хигијена и здравље/хигијена*
Саобраћај*
Привреда*
Опасност од кућанских апарата*
Кретање тијела
Чула
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Број испитаника
који наводе дату
тему/област
42
30
26
17
8
8
6
6
5
5
5
4
2
2
1
1
1
1
1
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Наведен је одређен број различитих садржаја које је могуће реализовати
методом експеримента. За неке од наведених наставних јединица/тема (у табели истакнуте звјездицом) није могуће примијенити методу експеримента.
Поставља се питање разумијевања методе експеримента за неколицину испитаних учитеља, те проблем поистовјећивања методе експеримента са неким
другим методама. Већина учитеља наводи теме из области природних појава и
процеса, особине живих бића, промјене кроз годишња доба, физичка и хемијска својства твари и сл. Када бисмо примјерене теме анализирали и адекватном припремом и реализацијом примијенили, омогућили бисмо ученицима
изузетно искуство непосредног истраживања и учења. Тиме смо потврдили
Хипотезу 2, да jе наставна јединица о особинама воде најпогоднија за примјену методе експеримента.
Доступност ресурса потребних за примјену методе експеримента
Из резултата нашег истраживања можемо закључити да је 65 учитеља
одговорило да има дјелимично доступне ресурсе, а чак 31 учитељ нема потребне ресурсе. Само 4 учитеља сматрају да школа у којој раде посједује потребне
ресурсе за проведбу методе експримента. Учионица би требала привући ученика и потицајно дјеловати на процес истраживачког учења. Уколико у учионици не проналазе ништа што ће их привући, заинтересовати, што би могли
истраживати, она ће постати мјесто које негативно утјече на мотивацију и
постаје дио њихове свакодневице. Не смијемо занемарити нити лик и компетенције учитеља. Учитељ је тај који ствара позитивно и потицајно окружење за
учење, који ће потаћи и мотивисати ученике, те пробудити жељу за истраживањем и откривањем нових знања.
О томе колико често учитељи властитим средствима обезбјеђују ресурсе
говоре резултати у којима 49 учитеља одговара да понекад обезбјеђују ресурсе
за експеримент, а њих 47 то чини често. Само 3 учитеља је одговорило да
никада нису трошили властита средства на куповину материјала за експеримент, а један испитаник то чини увијек. Поражавајући је податак да учитељи
самостално морају обезбјеђивати ресурсе за наставни процес. Овај податак
заправо аплицира стварно стање у образовању у БиХ, тим више што су резултати овог истраживања проведени у Кантону Сарајево који има далеко најбоље
услове за рад у односу на остале дијелове државе. Овим смо потврдили Хипотезу 3 да већини учитеља недостају ресурси за примјену експеримента у настави.
Тешкоће у примјени методе експеримента
Када су у питању тешкоће које се јављају у примјени методе експеримента у настави Моје околине, чак 68 учитеља наводи да су то недостатак
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материјалних средстава и услова за рад. Остали испитаници, њих 32 наводи
недостатак времена за реализацију, недостатак интересовања учитеља и
недостатак садржаја погодних за реализацију овом методом. Одговори учитеља говоре нам да је недостатак материјалних средстава и услова велика препрека за примјену методе експеримента. Сматрамо да поред стварних недостатака постоји и психолошка баријера која спрјечава учитеље да раде овом
методом, јер сматрају да су потребни посебни услови у учионици, што често
није случај.
Већина учитеља, њих 77, на питање да ли имају могућност у својој учионици примијенити методу експеримента одговараjу са дјелимично, док је
знатно мањи број оних који одговарају са да или не. Дошли смо до сазнања да
учитељи ријетко користе ову методу, дјелимично због недостатка материјалних увјета у школи/учионици, дјелимично због недостатка простора. Недостатак простора који су учитељи навели директно је повезан и са великим бројем
ученика у разреду (у неким одјељењима разредне наставе има око 30 ученика).
Ако у обзир узмемо узраст ученика и сталну подршку коју захтијевају при
раду, оптималан број ученика у групама који се креће између 4 и 5 (у складу с
тим формирање 6 до 7 група), сасвим је разумљиво да учитељи немају омогућено несметано кретање учионицом без физичких препрека.
Већина испитаника, њих 76, одговара да методу експеримента у настави
Моје околине понекад користи. По 12 учитеља одговара да методу експеримента примјењују често и никад. Дакле, уочавамо да већина учитеља, иако
свјесна вриједности примјене методе експеримента у настави, овакав начин
рада примјењује само понекад и да је један од разлога недостатак основних
увјета што потврђује нашу Хипотезу 4. Неопремљеност учионице може бити
велика препрека за примјену оваквог начина рада уколико учитељи страхују за
безбједност ученика. Међутим, дјелимично опремљена учионица може подразумијевати недостатке који се могу лакше надомјестити у виду прибора или
материјала за рад. У таквим ситуацијама способност учитеља да пронађе
потребна средства у школи или изван ње је кључни фактор. Неријетко за
реaлизацију експеримента није потребно ништа више од онога што сваки ученик има у домаћинству или може лако набавити и одлучности учитеља да ученицима понуди истраживачки начин рада.
Учитељска професија мора бити подржана и када су у питању ресурси за
рад и када су у питању едукације наставног кадра. Истичемо значај стручне
оспособљености учитеља за примјену метода активног учења. Уз стручност,
адекватну подршку, вољу учитеља, те отвореност и спремност за промјене, све
наведене тешкоће могу се минимизирати или чак отклонити.
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ЗАКЉУЧАК
Установили смо да примјена методе експеримента има многобројне вриједности за развој ученика. Учење приликом којег ученици осјећају да су
ангажирани, активни и прихваћени, приликом којег сарађују са другим ученицима и размјењују мишљења и идеје је учење по њиховој мјери које ће довести
до нових спознаја, открића и идеја, развијати све сфере њихове личности и
довести до трајних знања. Зорност, као једно од основних начела доводи до
квалитетнијих знања код свих ученика. Разноврсност активности и задатака
приликом експеримента и научног метода чини да су ученици све вријеме
током рада фокусирани и активни.
Различитим видовима едукација и семинара учитеље треба оснажити и
подстаћи на примјену експеримента и научног метода. Отварајући нове увиде
о могућностима и користима које нуди активно учење као стандард у савременој школи, учитељи се додатно мотивишу за рад и истраживање. Стога је
неoпходна подршка на свим нивоима како би се учитељима омогућили сви
потребни ресурси за рад, као и потицајно окружење за учење и примјену нових
модела и начина рада. Потребно је улагати више материјалних средстава у
образовање на подручју цијеле Босне и Херцеговине. Једнако је важна посвећеност и подршка институција које учествују у креирању НПП-а за стратегије
учења које ће потицати на промишљање, критичко размишљaње, истраживање, трагање за информацијама, проблемско учење и практичан рад. Симбиоза свих наведених фактора омогућит ће значајан и неопходан помак у образовном систему наше земље.
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THE APPLICATION OF EXPERIMENTAL METHOD IN TEACHING
ENVIRONMENTAL EDUCATION
Summary
To achieve maximum efficiency of the teaching process, it is necessary to
eliminate the negative effects of traditional teaching such as forcing verbalism,
reproductive learning, the dominant role of teacher and insufficient studentsʼ
engagement. Teachers today have better oppotunities for more creative work with
students, and this is especially expressed in Moja okolina (My Environment) subject
classes. The experimental method is learning by observing direct reality, following
protocols and keeping notes of observations. We examined the attitudes and opinions of
100 primary school teachers from Sarajevo Canton. The results of this work show that
teachers are familiar with the benefits of the experimental method but do not apply it
enough. Teachers recognize teaching materials which are compatible in work with this
method. Teachers are familiar with many benefits of applying the experimental method
for students but the conditions, support and expertise to apply it more and better are
missing.
Keywords: experiment method, teaching method, teaching, Environmental
education.
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MOTOR SKILLS OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN –
THE DIFFERENCES COMPARED TO AGE
Аbstract: Physical education, from the earliest age in preschool
institutions, and then through primary and secondary schools, is the only place
where children can, in the right way, acquire the knowledge on sports, skills,
behaviour, necessary in order to get the continuity of physical activities in the
adulthood. Primary school is a period when the students experience great changes
in the overall developing status. Therefore, Physical Education has a fundamental
role in the development of psychosomatic characteristics of children. While
planning lessons of Physical Education, there is a special emphasis on the
development of motor skills. The goal of this research refers to the establishing of
the existing differences in the motor space of primary school children in relation
to age. The sample consisted of 231 examinees who attended 3rd, 4th, 5th and 6th
grade (age 11 ± 1.6 years), out of which there were (N = 109; TV = 147.6 ± 7;
TM = 39.6 ± 7.1) boys, and (N = 122; TV = 148.3 ± 5.9; TM = 40 ± 5.3) girls.
All examinees were the students from the territory of Zlatibor region and with the
signed permission for performing testing by both parents. Motor skills have been
estimated within school Physical Education, all with the purpose of getting more
realistic picture on the motor skills of children. The presented results point to the
existing differences between the groups of examinees of both genders on a
general level, as well as the individual differences within the motor space. These
differences are more noticable with boys (F = 5.92; P = .00) than with girls (F =
4.79; P = .00). Statistically greater differences with boys have been noted in the
following variables: “Hand tapping”, “Hand claping”, “Throwing basketball
ball”, “The 30 m running flying start”, “Pull-ups”, and “Torso lift-ups”. With
girls, statistically significant difference have been notes in the following
variables: „Throwing basketball ball”, „The 30 m running flying start” and
“Torso lift-ups”. The value of this work is reflected in the fact that, during testing,
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a great number of tests were used for estimation of the examineesʼ motor space,
all with the purpose of getting more complete picture on the existance of
differences among the groups, categorised by gender and age. The importance of
testing and perception of differences in motor skills and their monitoring presents
one of the important activities during PE classes, all with the purpose of the
adequate lesson programming, but also monitoring the motor development.
Кeywords: motor development, Physical Education (PE), motor space,
monitoring.

INTRODUCTION
Physical education is a process used in order to: find out the terms, laws,
truths, rules, standards on health and body movement, exercising; acquire, improve
and strengthen skills, techniques and styles of body movement, exercising; arouse
and stimulate specific affinities and needs (habits and rules); maintain and improve
elementary and complex psychophysical abilities and create the attitude about the
world with specific opinions and convictions on health and body movement –
exercising. Physical Education, like education in general, is not and must not be
different by the structure of elements which make it as a process, but only with the
specific emphasis of some elements of that structure and the uniqueness of the
process results (Matić, 1978).
Primary school is a period when the students experience great changes in the
overall developing status, therefore Physical Education has a fundamental role in the
development of all psychosomatic characteristics of children (Horvat & Vuleta,
2002). While planning lessons of Physical Education, there is a special emphasis on
the development of motor skills (Katić, Miletić, Maleš, Grgantov, Krstulović, 2005).
The level of motor skills development with children of younger school age
determines their proper physiological growth and development. Throughout the
period of younger school age (from the age of seven till the age of eleven), classes
which sistematically affect the development of motor space have the greatest result,
and biological maturity significantly influences the motor performance (Malina,
Koziel, Bielicki, 1999). Developing, evaluating, permanent monitoring and
estimation of motor skills of children is an important task of the teaching process. In
order for development of motor skills to run progressively, some energetic and
psychological conditions must be met, such as coordination, strength, stamina and
flexibility (Drabik, 1996).
In principle, boys have better results on tests of explosive strength and
coordination and girls achieve better results in testing of repetitive strength,
flexibility and balance (Privitellio, Jogunica, Gulan, Bosch, 2007). Beter motor
skills with boys come from more intensive movement in preschool as well as in
younger school age (Sabolc & Lepes, 2012). Mutual expression of motor skills
implies for one motor skill to be compensated with the other. Accordingly the child
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expresses its complex motor skill in different situations and tasks (Nićin, 2000). The
level of motor skills directly affects the growth and development of child (Buišić,
Cvejić, Vuković, Ţivković, Pejović, 2013). Whether they become exceptional
sportsmen or not, our motor skills transform year after year, and in order to
understand those transformations in a better way, it is necessary to continuously
monitor and study the motor skills (Metcalfe & Clark, 2002).
According to the above mentioned researches, the objective of this research
was set and it refers to establishing the existing differences in motor space of
primary school children in relation to age and gender.

МETHOD
The sample consists of 231 examinees who attended: third, fourth, fifth and
sixth grade (age 11 ± 1.6 years), out of which (N = 109; TV = 147.6 ± 7; TM = 39.6
± 7.1) boys and (N = 122; TV = 148.3 ± 5.9; TM = 40 ± 5.3) girls. All examinees
were the students from the territory of Zlatibor region and with the signed
permission by both parents for testing. The testing has been performed according to
the instructions and with respect to Helsinki declaration. The sample of examinees is
determined by random selection (randomization), all for the purpose of achieving a
relevant reasearch.
Motor skills have been estimated with the following motor tests, in order to
establish the overall motor space of the examinees. The tests that were applied:
Hand tapping (number of repeats):
The examinee is sitting on a chair at a table on which there is a board for
tapping. Left hand palm is placed in the middle of the board and the right hand is
crossed over the left, with the palm placed on the left panel on the board (lefthanded just do the opposite). At the signal “now”, within 15 seconds, with his/her
right hand fingers, the examinee touches alternately right and then left panel of the
tapping board as fast as he/she can. The result of the test is the number of regularly
performed alterante finger taps of the examinees within 15 seconds, where tappings
both in one and the other panel represent one cycle.
Leg tapping (number of repeats):
The examinee is sitting on the front part of the chair, not leaning his/her back
on backrest, while the hands are placed on the waist. Tapping board consists of two
rectangular boards fastened one to another so they form the shape of the inverted
letter “Т”. It is placed in front of the chair so that it pushes its longer side against the
right leg of the chair. The opposite narrow side is fixed by foot of the person who
measures everything. The examinee sets the leg on the ground by the vertiacl board
which works as a barrier, and the right leg on the board which works as a base, on
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the left of barrier (for left-handed, the other way round). At the signal “now”, within
15 seconds, the examinee transfers the right leg from one side of the barrier to the
other as fast as he/she can, touching, with the front part of the foot or with the whole
foot, a horisontal side of the base. The result of the test is the number of the alternate
regular leg tapping against the board within 15 seconds.
Hands clapping (number of repeats):
The examinee is standing, with clenched hands in front of the body with
palms and fingers touching. At the signal „now”, the examinee is alternately
clapping in front of and behind the body. The task is performed within 15 seconds.
One cycle represents the clapping performed in front of and behind the body. The
result of the test is the number of regularly performed and completed cycles within
the set time.
Backward polygon (s):
The gym with flat and smooth floor of minimal dimensions of 12 x 3 m. The
upholstered part of vaulting box is placed on the ground, 3m away from the starting
line, then the first frame of vaulting box is placed 6m away from the starting line.
Both obstacles are set transversely on the track. From the second obstacle to the
finishing line, the distance is 3 m. The examinee is standing on all fours behind the
starting line, turning his/her back towards the obstacles. At the signal “now”,
walking backwards on all fours, the examinee crosses the first obstacle, goes
through the second and contiunes in the same position until he/she crosses the
finishing line. During the test, the examinee must not turn his/her head. The result of
the test is the time of performing the described motor task, expressed in hundredths
of a second.
Bat coordination test (s):
The examinee is standing faced towards the narrow part of the exercise mat,
holding 1m long mat behing his/her back in overgrip for both ends. At the signal
“now”, overstepping the bat, first with one leg and then with the other, until the bat
comes in the position in front of the body, turning in 1800 degrees, sits, immediately
lying down on the back, holding the bat on the face, continuously, with both hands,
then pulling the leg through and then pulling first one and then the other leg, lifting
up, placing the bat now on the back, crossing it first with one leg and then the other,
bringing it in front of the body, up to the height of shoulders. The result of the test is
the time of performance of the described motor task, expressed in hundredths of a
second.
Pulling through and jumping over (s):
There are four paralelly set frames of vaulting box on the ground, at a
distance of 1.5 m. In front of the first and behind the last frame there are drawn
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lines, paralel to the set frames. At the signal “now”, the examinee moves as fast as
possible from the first, starting line, runs, jumps over the first frame, goes through
the second, jumps overr the third, goes through the fourth, entirely crosses the final
line, turns around with 1800, runs, jumps over the fourth frame, goes through the
third, jumps over the second, goes through the first and entirely crosses the
beginning, starting line. The result of the test is the time of performance of the
described motor task, expressed in the hundredths of a second.
Deep forward bend on bench (cm):
The examinee is standing barefoot in the position of joined heels, separated
toes, on bench, with 60 cm tape measure fixed to its vertical side, with the starting
side turned upwards and ending side towards the floor, 40 cm away from the board,
where the examinee is standing. Bending forward, with the tips of toes and stretched
out knees, the examinee tends to reach as low as possible, and thereby reaching the
greater value on the scale of tape measure. The examinee has the right to try three
times. The result is the depth of reach, expressed in centimeters.
Turn backwards with the bat (cm):
The examinee is standing with arms stretched out forward, and with such
stretched arms, holding a bat, in the way that left hand is holding the handle and the
right is next to the left. From the starting position, the examinee turns backwards,
moving the bat behind the back. Left arm is fixed and the right one, if necessary,
slides down the bat. The bat must not be dropped. Task needs to be performed three
times without rest. The result is the distance between the inner edges of hands after
the performed turn backwards, expressed in centimeters.
Leg backward from the lying on stomach position (degree):
The examinee is lying on stomach with the left side against the board with
marked scale from 0 to 90 degrees. The upper border of pelvic bone is in line with
the ordinate, hands are stretched forward, face turned towards the exercise mat. The
examinee's task is to lift fully stretched out leg with the extension in foot as much as
possible and holds it for a few moments in that position. The result is the degree to
which the examinee managed to lift the leg.
Throwing a basketball ball from the sitting position on a chair (cm):
The examinee is sitting on a chair in front of which there is a marked line.
He/she is holding a basketball ball with both hands in the level of chest and throws it
as far as possible with no body swing. The result is the distance, expressed in
centimeters from the zero point, line, till the point of the first touch of the ball with
the ground.
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30 m running with the flying start (s):
The space for running should be as big to provide, apart from the marked
30 m, enough space for taking a running start and running out (about 10–15 m from
each side). On the athletic track a part of 30 m is measured. From the middle of that
marked part, 10 m is measured vertically. The person who measures result is
standing on that very point. At the beginning and ending of 30 m part of the track,
from each side of the track, there are racks placed in the way that they cover the
imagined line which goes from the eye of the measuring person and cut the side
lines (start and finish) of the marked part of the track. When he/she wishes, the
examinee starts from the place marked for the flying start. When the examinee cuts
the imagined line between the racks next to the first line, the measuring person starts
the stopwatch and stops in the moment when the examinee cuts the imagined line
between the racks on the finish line. Each examinee has the right to try three times
and the best result goes into the records. The result is the time during which the
examinee runs the route of 30 m, expressed in hundredths of a second.
Pull-ups (s):
The examinee is hanging in a pull-up position on shaft so that his/her chin is
in line with the shaft bar. It is allowed for the examinee to come into the starting
position with the help of the partner. The measuring person is standing on a chair so
that his/her face is in line with the shaft bar, so that the examineeʼs position can be
correctly monitored. As soom as the examineeʼs chin falls under the level of shaft
bar, the measuring person stops the stopwatch. Test is performed only once. The result
is expressed in full seconds from the moment when the examinee takes the required
position to the moment when he/she is no longer able to stay in the named position.
Torso lift-ups (number of repeats):
The examinee is lying on the back, on the exercise mat, with bent legs in
knees, under 900 and with the feet apart, fixed with the assistance of the other
examinee. The examinee's arms are bent in elbows, joined behind the head. At the
signal “now”, the examinee lifts and drops the torso as fast as possible within 15
seconds. The result is the total number of regularly performed torso liftings up to the
vertical position within 15 seconds. Test is performed only once.
Metric characteristics of motor tests are measured on the same population in
the following works (Momirović et al., 1969; Gredelj, Hošek, Viskić-Štalec, Horga,
Metikoš, Marčelja, 1973; Stojanović, Momirović, Vukosavljević, Stolarić, 1975;
Metikoš, Gredelj, Momirović, 1989).
Statistical analysis included the comparison of results for groups based on the
class category. Using univariant analysis of variant, the difference among the age
groups in all motor variables, separately for each gender, has been established.
Using multivariant analysis of variant, the difference has been established in the
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parameters of motor skills on a general level among the age groups, separately
according to gender. Both performed analyses have been performed on a statistical
level of p ≤ .05 in SPSS 21.0 statistical package.

THE RESULTS
In the system of basic motor skills, the analysis of differences among the
examinees of male gender of different age categories has showed that there are
statistically significant differences among these groups in all variables (F = 5.92; p =
.00). The results of variant analysis show that boys are statistically significantly
different in variables which estimate the speed of alternative movements (Hand
tapping & Hand clapping), explosive arm force (Throwing basketball ball), speed of
running (30 m running), static arm force (Holding pull-ups) and repetitive strength
from the hip joint (Torso lift-ups). Based on the arithmetic mean, it can be perceived
that all differences are mostly in favour of older age. It is interesting to notice that
the fifth grade examinees show worse results in tests of strength than the fourth
grade examinees.
Table 1. Results of univariant (АNОVА) and multivariant (МАNОVА)
variant analysis on the sample of boys
VARIABLE
Hand
tapping (no.r.)
Leg
tapping (no.r.)
Hand
clapping (no.r.)
Backward
Polygon (s)
Теst of
coordination
Going through
and jumping over
(no.r.)
Deep forward
bend on bench
(cm)
Baskwards turn
with the bat
(degrees)
Leg backward

AM ± SD
3rd grade

AM ± SD
4th grade

AM ± SD
5th grade

AM ± SD
6th grade

f

p

25.6 ± 2.6

23.7 ± 2.65

27.8 ± 4.23

25.1 ± 3.92

4.61

.00

18.8 ± 2.4

18.3 ± 1.90

20 ± 2.12

19.4 ± 2.65

1.16

.32

23.7 ± 3.7

25 ± 3.10

24 ± 2.93

23.5 ± 2.75

7.1

.00

14.6 ± 3.0

16.6 ± 4.34

15.6 ± 2.20

14.2 ± 2.23

1.51

.21

8.7 ± 1.8

8.5 ± 2.30

9.0 ± 2.06

8.4 ± 2.27

1.09

.35

18.1 ± 2.5

19.2 ± 3.14

18.5 ± 3.60

17.5 ± 2.81

2.17

.09

26 ± 6.6

27.3 ± 5.03

27 ± 6.37

27.9 ± 7.48

.08

.96

62.6 ± 10.7

67.3 ± 12.82

64.5 ± 16.23 67.9 ± 9.62

.54

.65

99.6 ± 14.8

102 ± 20.15 102.4 ± 13.61 95.6 ± 10.61 1.64

.18
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from lying
position (degrees)
Throwing
basketball
346.2 ± 62.3 409.1 ± 82.1 435 ± 100.84 514.9 ± 85.6
ball (cm)
30m
5.8 ± .5
6.4 ± .51
5.4 ± 0.41
5.3 ± .4
running (s)
Pull-ups (s)
10.1 ± 10.2 10.8 ± 14.99 14.8 ± 10.35 43.3 ± 22.1
Torso
15.3 ± 3.6
13.2 ± 3.63
11.8 ± 1.93 14.7 ± 4.3
lift-ups (no.r.)

7.61

.00

11.48 .00
4.39

.00

4.85

.00

F=5.92Р=.00

Legend: АM – Arithmetic mean; SD – Standard deviation;
F – value of f теst for МАNОVА; P – Statistical significance for МАNОVА;
f – value of f test for АNОVА; p – statistical significance for АNОVА

In the system of basic motor skills, the analysis of difference among the
examinees of female gender of different age categories, it showed that there are
statistically significant differences (F = 4.79; p = .00) among these groups in the
overall system of the analized variables. The analysis of variant shows that
statistically significant differences appear only in a few variables. Those are
variables which estimate the explosive arm force (Throwing basketball ball), speed
of running (30 m running, flying start) and repetitive strength of hip joint (Torso
lift-ups). Based on the arithmetic means it can be perceived these difference to be in
favour of older age.
Table 2. Results of univariant (АNОVА) and multivariant (МАNОVА)
variant analysis on the sample of girls
VARIABLE
Hand
tapping (no.r.)
Leg
tapping (no.r.)
Hand
clapping (no.r.)
Backward
Polygon (s)
Теsт of
coordination
Going through
and jumping
over (no.r.)
Deep forward

AM ± SD
3rd grade

AM ± SD
4th grade

AM ± SD
5th grade

AM ± SD
6th grade

f

p

23.5 ± 3.9

23.5 ± 2.9

26.2 ± 4.8

27.4 ± 1.7

1.03

.38

18.4 ± 2

18.2 ± 1.7

19.6 ± 3.9

20.7 ± 1.1

.51

.67

22.8 ± 2.5

22.1 ± 2.0

22.4 ± 1.4

24.8 ± 1.7

1.14

.33

14 ± 2.4

14.4 ± 4.8

14.1 ± .7

12.1 ± 3.4

.49

.69

8.2 ± 2

8.35 ± 3.7

8.3 ± 1.7

7.7 ± 5.4

.36

.77

15.1 ± 3.6

15.4 ± 4.8

15.2 ± 1.4

15 ± 4.7

1.38

.25

18.7 ± 5.5

19.4 ± 6.6

24 ± .5

21.5 ± 5.8

1.63

.18
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VARIABLE

AM ± SD
3rd grade

AM ± SD
4th grade

AM ± SD
5th grade

AM ± SD
6th grade

bend on bench
(cm)
Baskwards turn
with the bat
72.1 ± 13
71.9 ± 9.2 74.9 ± 0.6 70.3 ± 9.9
(degrees)
Leg backward
from
90.4 ± 13.8 99.6 ± 13.3 94.6 ± .2 107 ± 14.8
lying position
(degrees)
Throwing
basketball
427.6 ± 56.2 515 ± 75.2 550.4 ± 6.7 609 ± 88.7
ball (cm)
30m
6.8 ± .4
6.4 ± .5
6.2 ± 7.1
5.9 ± .7
running (s)
Pull-ups (s)
16.4 ± 8.2
22.7 ± 14 19.1 ± 1.6 40.3 ± 19.9
Torso
13.2 ± 2.4
18.7 ± 2.4 12.7 ± 4.7 20.8 ± 4.4
lift-ups (no.r.)

f

p

.28

.83

2.06

.11

6.28

.00

15.74

.00

1.49

.22

20.02

.00

F=4.79

P=.00

Legend: АM – Arithmetic mean; SD – Standard deviation;
F – value of f теst for МАNОVА; P – Statistical significance for МАNОVА;
f – value of f test for АNОVА; p – statistical significance for АNОVА

DISCUSSION
The purpose of this research was to analyse the differences in motor skills of
primary school children age 10–13. Presented results point to the existaning
differences among the groups of examinees of both genders on a general level, as
well as individual differences within motor space. These differences are more
expressed among boys (F = 5.92; P = .00), then among girls (F = 4.79; P = .00).
Based on the conducted research on the sample of 213 students of both gender, it
can be concluded that the sixth grade students of both genders were mostly more
successful in performing motor tests. Statistically significant difference has been
perceived among boys in the following variables: “Hand tapping”, “Hand clapping”,
“Throwing basketball ball”, “30 m running flying start”, “Pull-ups“ and “Torso liftups”. Among girls there were some statistically significant differences in the
following variables: “Throwing basketball ball”, “30m running flying start” and
“Torso lift-ups”.
Such results can be a consequence of the morphologic characteristics of older
examinees. To be more precise, the older the examinees were, the greater their
running speed was, that is, they were faster, probably thanks to the morphologic
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charactersitics and the fact that long bars provide, without greater share of
compensation movement, mastering of the available space, which can all be the
consequene of the development of lower extremities and greater extremity lengths
which provided the achievement of bigger step length and then decrease of step
frequency when running a certain route (Kerić & Ujsasi, 2014). One of the features
of this research is the absence of differences in speed among girls, when it comes to
upper extremities.
Manifestation of differences in strength with examinees of both genders is
mostly in favour of the higher grades. This fact does not represent any surprise,
since the adolescent factor which implies the increase of muscle mass, especially
with boys, is more dominant at an older primary school age. In addition to that, there
are the results after testing the explosive and repetitive strength, as well as the static
force of arms. The development of strength depends on the skeleton mass, potential
volume of muscles (the quantity of muscle fibres – myofibrils), muscle viscosity,
CNS functioning, and mostly on the way of exercising and diet (Smajić et al., 2017).
Regardless of the significat level of the inborn strength, with certain physical
exercasing, it can be immensely influenced on its development (Jovanović, 2007), so
we can say that with older age categories of the examinees, exactly that fact of
development has significantly stood out.
The value of this work is reflected in the fact that during the testing, a great
number of tests for evaluation of the examineesʼ motor space have been used, all for
the purpose of getting more thorough image on the existing differences among the
groups. In the character of such setting, with significant number of tests, in certain
dimensions there have been no differences among the groups of examinees. We can
tell that the difference was expected in the tests for evaluation of coordination and
flexibility, but such results have not been achieved. One of the possible reasons for
that can be a mere fact that in the pre-adolescent and adolescent period, there comes
to a longitude growth of skeleton and extremities, which brings to the change of
level of coordination abilities. However, such created coordination conditions are
not enough because the kineasthetic feeling has not been enough developed.
Therefore, the results of older grades examinees have not been far better than the
ones of younger examinees. In coordinatively more complex movements, there has
been a clear synergic economy of moves, motor reactions have been slow and not
precise and such results were the same in some previous researches (Smajić et al.,
2017).
Apart from that fact that the motor space of children has been, to a great
degree, a matter of research and evaluation, the value of this work lies in the fact
that a wider composition of tests has been applied, as well as some tests which did
not earlier estimate the motor status of children. It has to be pointed out that this
work is just a part of one more extensive research and project which includes the
testing of preciseness, endurance and balance. However, considering the current
situation related to the appearance of COVID-19 virus, it was not possible to
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organize such testing. The contribution to completing the overall structure of motor
space of children can be exactly conducting all those tests and as such, developing
and putting them at the diposal of teachers and professors, in order to evaluate their
work with the highest quality.

CONCLUSION
According to curriculum, it is necessary to test motor skills of students every
school year. Differences are perceived both among the examinees of the same
gender and among the examinees of different age (grade). The importance of testing
and perceiving differences in motor skills and their monitoring represents one of the
important activities during classes of Physical Education, all of it for the purpose of
adequate lesson planning, but also for the sake of motor development monitoring
(Pavlović, 2017). Physical Education classes are the only ones where the
improvement of children's motor development as a part of overall quality health
condition can be adequately and reliably estimated.
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Драган Б. Маринковић
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Небојша З. Митровић
Универзитет Бијељина, Педагошки факултет
МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ ДЕЦЕ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА –
РАЗЛИКЕ У ОДНОСУ НА УЗРАСТ
Резиме
Физичко образовање од најранијег узраста у предшколским установама,
преко основних и средњих школа је једино место где деца могу направи начин да у
своје спортска знања, вештине, понашање што је неопходно како би наставили
континуитет физичкеа ктивностии у одраслом добу. Време у основној школи је
период када се код ученика догађају велике промене у целокупном развојном
статусу, тестога физичко васпитање има фундаменталну улогу за развој свих
психосоматских карактеристика деце. Приликом конципирања часова физичког
васпитања посебан акценат се ставља на развој моторичких способности. Циљ
овог истраживачког рада, се односи на утврђивање постојања разлика у
моторичком простору деце основношколског узраста у односу на узраст. Узорак је
сачињавао 231 испитаник који су похађали 3., 4., 5., и 6. разред (старости 11 ± 1,6
година) од којих је дечака (N = 109; TV = 147,6 ± 7; TM = 39,6 ± 7,1) девојчица (N
= 122; TV = 148,3 ± 5,9; TM = 40 ± 5,3). Сви испитаници су бил и ученици са
територије златиборског округа и са потписаном дозволом за обављање тестирања
од стране оба родитеља. Моторичке способности процењиване су моторичким
тестовима који су значајно обухватнији од досада примењиваних у школском
физичком васпитању, а све у циљу добијања реалније слике о процени моторичког
простора деце. Приказани резултати указују на постојање разлика између група
испитаника код оба пола на генералном нивоу, као и на појединачне разлике
унутар моторичког простора. Ове разлике су више изражене код дечака (F = 5,92;
P = 0,00) него код девојчица (F = 4,79; P = 0,00). Статистички значајна разлика код
дечака је констатована у варијаблама ,,Тапинг руком”, „Пљесак рукама”, „Бацање
кошаркашке лопте”, „Трчање на 30 м летећи старт”, „Вис у згибу” и ,,Подизање
трупа”. Код девојчица статистички значајне разлике су испољене у варијаблама
„Бацање кошаркашке лопте”, „Трчање на 30 м летећи старт” и „Подизање трупа”.
Вредност овог рада се огледа и у томе што је током тестирања коришћен велики
број тестова за процену моторичког простора испитаника, а све са циљем како би
се дошло до комплетније слике о постојању разлика између група подељених по
полу и узрасту. Важност тестирања и уочавања разлика у моторичким
способностима и њихово праћење представља једну од важнијих активности током
наставе физичког васпитања, а све у циљу адекватног програмирања наставе, али и
праћења моторичког развоја.
Кључне речи: моторички развој, физичко образовање, моторички
простор, праћење.
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DIGITAL VIOLENCE AND THE ROLE OF DIFFERENT
FACTORS IN ITS PREVENTION AND SANCTION
IN SERBIA
Abstract: The appliance of many new technologies brought many benefits
to modern society. Modern life is, generally, easier, faster and risen at the much
higher level. The speed of modern technology use is such that it is almost
impossible to have a complete view-only the benefits of modern technologies are
noted. Mobile phones, laptops, tablets, drones, Internet, Face book, Skype, 5 G
network and many other examples of new technology application have lots of
benefits. But, have these technologies started to be used with taking into account
the potential by bad consequences that they can have? Can all potential by bad
effects and consequences of modern technology use be predicted, analyzed and
prevented? The main goal of this paper was to confirm and present that the
increase of digital violence caused by usage of modern technologies and to show
factors that are included in children protection from digital violence in Serbia.
Research presented in this paper were realized by the author of the paper as
longitudinal research for several years in several elementary and secondary
schools in Nib, so as some research from world prove that increased use of
modern technologies inevitably leads to digital violence, primarily among school
age children. The paper also presents the role of different instruments in digital
violence prevention and sanction in Serbia. Digital violence indeed presents a bad
consequence of modern technologies and must be treated in appropriate
pedagogical and legal way.
Keywords: digital violence, parents, school, police, law.
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This paper presents some results from large researches within the accredited seminar
„Улога савремених медија у дигиталном насиљу и физичком здрављу ученика”,
approved by Zavod za unapreĎivanje obrazovanja i vaspitanja-Republika Srbija, for
2018/2019, 2019/2020 and 2020/2021 seasones, catalogue number 83, Republic of
Serbia, https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1226, authors:
Radoje Jevtić and Jovan Ničković) and accredited seminar „Електромагнетно зрачење у животној и радној средини”, approved by Zavod za unapreĎivanje obrazovanja
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INTRODUCTION
The development and application of new technologies brought many benefits
to different spheres of human life: communication, education, entertainment, traffic,
trade, tourism etc. Cellular phones, computers, laptops, tablets, cameras, Internet,
Face book, Skype and many other products of modern technology brought
unthinkable possibilities in the sense of life improvement.
Often, most of the users of modern technology don’t see bad consequences
that it brings. Those bad consequences can be physical, psychological, social or
other: electromagnetic radiation, digital violence, different types of diseases,
confusion, dependencies, insomnia and many others.
Those technologies have led to the fact that the age we have been living in
can be called digital age. According to many resources, the Internet and digital
technologies have for the past twenty years become an integral and indispensable
part of human life. For example, the number of Internet users has significantly
increased from 2% in 1997 up to 40% in 2014 (Kuzmanović et al., 2016).
By the end of 2018, the results were even more startling. General available
data for social networks showed that almost a half of the world population (more
than 3 billion) uses some social network. 59% adults between the age of 18 to 29 use
Instagram. More than 59 billion of YouTube users view more than 5 billion videos,
on daily basis. Facebook contains more than 2 billion profiles, where more than 270
million are false profiles. More than 69% of users access social networks by mobile
users. 89% smartphone users use applications while only 11% use standard sites.
The most popular application is Facebook. Some of data for specific social networks
are presented in Table 1.
Table 1. Some of data related to Facebook, Instagram, Twitter and Linkedin
The social network

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn

2.072

.8

0.33

.25

1570

500

100

200

47

32

57

The number of female users (%)

53

68

43

The average number of friends
The complete number of
published photos at daily level
(million)
The complete number of
published tweets at daily level
(million)

155

The complete number of active
users at month level (billion)
The complete number of users
at daily level (million)
The number of male users (%)

95
500
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The most important data is that from the complete number of people in the
world (approximately 7.6 billions) more than 4.1 billion use Internet, where the
biggest number of users were from Asia (Digitizer, 2018).
The increased use of the Internet and social networks was initiated by the
increased number of devices such as computers, laptops, cellular phones and tablets.
A large number of users of these devices are school age children. This trend is also
similar in Serbia. Children start to use mobile phones very early, even before they
have learned to write and study (Ničković et al., 2010). Later, that number is
increasing as well as the time spent on the device usage (Jevtić & Jevtić, 2015). A
large number of computers and laptops atacceptable prices and their use by school
age children have also led to the noted fact (Jevtić & Jevtić, 2016).
It is the fact that modern society lives in digital environment where children
from an early age start to use digital devices, Internet and social networks. For so
called “digital generations”, which alludes to the generations that were born in the
digital age, digital communication presents usual, almost dominant means of
communication. Undoubtedly and indisputably, digital technologies enable great
possibilities such as communication, education, fun, researching, development of
creativity etc. Unsafe, careless and naive usage of digital technologies often implies
many different risks for everybody regardless the age, but especially for children.
Related to the research realized for UNICEF, the evaluation of the most significant
risks on Internet, related to the total target population is presented on Figure 1
(Ipsos, 2016).

Figure 1. The evaluation of the most significant risks on Internet
(figure source: Ipsos: 30)
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Many researches have shown that exposure to different risks is directly
related to the time spent online. The results of longitudinal research about time spent
on Internet realized by (Jevtić & Jevtić, 2019) on children aged from 14 to 18 years
in Electro technical school “Nikola Tesla” in Niš are presented on Figure 2. The
sample of pupils was 600 pupils for each grade.

Figure 2. The incorporated results about average daily usage
of Internet from 2009 to 2019 year for pupils of Electrotechnical school
“Nikola Tesla” in Niš (figure source: Jevtić & Jevtić, 2019)
Researches showed that increased exposure to risky behaviour on the Internet
leads to digital violence. Digital violence can be active (pupils do digital violence),
passive (pupils are tolerated by others) or asa witness of that kind of behaviour
(Kuzmanović et al., 2016).

THE PROBLEM OF DIGITAL VIOLENCE
AND RESEARCH GOALS
The term digital violence is a relatively new term. It has been expressed in the
last twenty years and constantly rising. There are several definitions of digital
violence in use, depending on the types of digital harassment or forms of digital
violence. In general, digital violence represents the use of digital technologies with
the purpose to disturb, injure, humiliate or to cause damage to other person or
persons. There are many synonyms for this term, such as cyberbullyng, electronic
violence, online violence, digital disturbing etc. Digital violence can be manifested
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in different ways and it is most often manifested among pupils. But, this type of
violence can also be manifested between adults and pupils or children, as well as
among adults. The forms of digital violence can be different: flaming (mostly in the
form of insults exchange by e-mails), harassment (sending of abusive or malicious
messages or e-mails to a single person or a group), phone disturbance (malicious
messages or calls), exclusion (purposeful exclusion from group), outing (sharing and
enabling someone`s photos, video records or other kind of data), masquerading
(creating false identity), sexting (purports sending, accepting and forwarding of
messages, photos or videos with sexual contents) and others. Although digital
violence presents a social problem as well as classic violence, there are several
differences between them. Firstly, digital violence purports high level of anonymity
of a violent person, persons or a group. Digital technologies enable permanent
availability of victim or victims, twenty four hours per day. Also, digital violence
implies the involvement of large number of people because news spread at high
speed (by likes, sharing, tweets or other way) (Ignjatović, 2018; Kuzmanović et al.,
2016).
The abuse of digital technologies by adults is mostly purposeful, while young
people and children abuse digital technologies also with a purpose, but they are
mostly unaware of their actions. Today, there are a lot of different “weapons” for
digital violence. Low prices and high availability of different products of digital
technologies (computers, laptops, mobile phones, tablets, drones and others)
significantly increase possibilities for various types of digital violence. Digital
violence is most often done by social networks, different platforms, messages,
e-mails, phone or Skype calls, chat rooms, different online video games, forums,
sites, etc.
Social networks, due to their specificities in form of connectivity, availability,
anonymity and other, present a particular problem connected to digital violence. For
example, enormous usage of Facebook (over two billion of active users at month
level and still increasing) has brought to a new kind of addiction. According to
(Jevtić et al., 2012), pupils left their sports and culture activities in order to spend
more time on Facebook. At the beginning, access to Facebook was enabled by
computers and laptops; today, that access is also enabled with by mobile phones and
tablets. Today, particularly, children possess mobile phone, laptops and tablets from
their early childhood, which brings to massive usage of Facebook because they have
more devices for accessing and because they are almost always “online”. How far
this has gone is proved by the fact that today`s children can’t imagine their lives
without Internet and Facebook (Jevtić et al., 2017).
In spite of the fact that institutions such as schools have strict prevention
plans and programs, different ways of violence including digital violence do occur
among school age children, what indicates to insufficient systematicity and
differentiation so as planning of tracking and valuing of those programs (Jevtić &
ĐorĎević, 2018), (Stamatović & Stojanović, 2019).
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The identification of digital violence can be, in some cases, very evident, but
for some cases, very complex and problematic. Persons, particularly children, who
are affected by digital violence often don’t want to share their problem with others.
Mostly, the reasons for this kind of behaviour are fear and shame. It can be very
dangerous for children, especially if they don’t have an established relationship with
their parents and teachers. They often don’t try to get away, while with adults, the
situation is a little bit different. Every person, child or adult, is an individual and
probably will react to digital violence differently. But, there are also certain kinds of
behaviour and signs, especially for children, which make it possible to identify and
conclude that a child or young person is affected by digital violence. Most often,
psychosocial signs are manifested as disinclination, irritability, qualm, the lack of
will and motivation for learning, visible disturbance during or after using different
digital technologies, absenteeism from school and from trainings, cessation of sports
and cultural activities and others. Most often, psychosomatic signs are manifested as
insomnia, different kinds of pain, headaches, lack of appetite, urination at night or in
stress situation, suicidal ideas and other. Very often, all of these are followed by
consumption of alcohol or various kinds of drugs (Villora et al., 2019; Hancock et
al., 2017).
The consequences of digital violence can be very negative and can be
manifested through different emotional, social, behavioural problems, problems
related to psychophysical health etc. It is the fact that almost every child can be a
victim of digital violence. The consequences mustn’t be disregarded or
underestimated and demand the consultation of different experts. In some cases, it is
very hard to eliminate the consequences of digital violence and help a child because
many factors must be synchronized (Glomazić & Pavićević, 2016; Rančić, 2018).
Although the digital way of communication doesn’t purport direct physical
contact and disturbance, the consequences can go so far that they can turn into
physical violence (strafes, sexual exploitation, childrenʼs trade etc. (Baićet al.,
2019).
Some researches, such as (Hinduja & Patchim, 2010) indicate the connection
between suicidal ideas and digital violence. Exposure to digital violence with
participation of other negative factors (stress, depression and others) can cause
suicide attempts.
General goal of this research was to confirm that the increased use of modern
technologies leads to digital violence occurrence. More specific, the tasks of
research were to present and confirm digital violence occurrence among children;
between children and their parents; potential influence of video games on digital
violence; review of children activities with digital devices and in social networks,
experience with digital violence; factors included in children protection from digital
violence. The samples for noted research in world and in Serbia were school
children (elementary and secondary schools). The main forms used in research were
questionnaires.
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RESEARCHES IN THE WORLD AND IN SERBIA
Researches in the world are numerous. Digital violence is seen as a serious
modern problem, particularly for young people and children and demands a very
serious and detailed approach.
According to several researches realized at Urban Institute in Washington,
“25% of dating teens report they’ve been digitally victimized by their partners; 8%
of digital abuse victims said they were also psychologically abused; 52% of
digital abuse victims claimed they were also physically abused; even 33% of digital
abuse victims reported that they were also sexually coerced; 90% of cyber bullying
victims confirmed they were also psychologically abused; LGBTQ youth reported
much higher rates of digital dating abuse and cyber bullying than heterosexual
youth” (https://www.urban.org/features/teen-dating-abuse-digital-age).
According to (Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional
Affairs, 2018), in the last 13 years, daily use of Internet among man and women is
still increasing. The study particularly showed that „20% of young women (age from
18 to 29) in the EU have experienced cyber sexual harassment; even 77% of women
who have experienced cyber harassment have also experienced at least one form of
sexual or/ and physical violence from an intimate partner; 70% of women who have
experienced cyber stalking have also experienced at least one form of physical
or/and sexual violence from an intimate partner etc.
Digital violence can happen even at the earliest years. Related to
(Palaiologou, 2017) there was a great impact of digital technologies on children,
both at home and at school. The increasing exposure of children to the digital
technologies, at school age or even younger, can lead to occurrences of digital
violence. It is emphasized that great attention should be paid to the education of
children in that period.
Video games can also contribute to the digital violence occurrence. In
detailed review, in 25 years of experimental, cross-sectional, longitudinal, and
meta-analytical research, the influence of video games, especially violent digital
video games on player’s aggression was detected (Elson & Ferguson, 2014). Playing
of different video games, especially video games with violent content can cause
other different problems, such as high reduction of emotional engagement in social
processing (Lai et al., 2018).
Many researches deal with the sexual violence as a consequence of living in
the digital age with influence of digital technologies. Henry & Powell, 2016 noted
that equal attention must be given to several factors, such as “policies and practices
of educators, law enforcement agencies, service providers, online communities and
social media networks”, for successful elimination of this problem.

201

Jevtić, R.: Digital Violence and the Role of Different Factors in ITS Prevention…
ЗБОРНИК РАДОВА  ГОД. 23  БР. 22  ДЕЦЕМБАР 2020  195–212

The limits of this paper don’t allow that all researches in the world be shown,
but, it is of great importance to note that these researches are highly represented and
require a lot of effort and financial resources. On the other side, in Serbia, there are
still very few such studies and researches.
Ministry of Education, Science and Sports, together with UNICEF and
Telenor Company, realized the first serious research about digital technologies
usage, digital violence and potential risks among pupils in elementary and secondary
schools in Serbia. The complete sample included 3786 pupils from elementary and
secondary schools, 3078 parents and 1379 teachers. Out of 3789 pupils, 2272 pupils
were from elementary schools while 1514 were from secondary schools. It was
concluded that 84% of pupils from the fourth class in elementary school have a
mobile phone, as well as almost every pupil in the older classes of elementary
school and pupils from secondary school. Also, 87% of pupils from the fourth class
in elementary school use Internet, as well as 95% of pupils in the older classes of
elementary schools and pupils from secondary schools. 92% of pupils from
secondary schools and 89% of pupils in the older classes of elementary school
confirmed that they have a profile at some social network. 62% of pupils in the older
classes of elementary schools and 84% of pupils from secondary schools at least
once exposed themselves to some risk on the Internet, for the period of one year.
Older pupils, generally, were more interested to be informed about Internet risks and
ways of protection rather than younger pupils. One third of pupils from the older
classes in elementary schools experienced at least one form of digital violence in the
period of one year. Two thirds of pupils from secondary schools had experienced at
least one form of digital violence in the period of one year. Research showed that
children prone to the classical violence would be prone to the digital violence, too.
On the other hand, children exposed to the classic violence would be more often the
victims of digital violence (Popadić & Kuzmanović, 2013).
In 2015, Serbia joined the international research “Global kids online”,
realized by UNICEF research office-Innocenti, together with London School of
Economics and Political Science. This project resulted from the project “EU kids
online” that has been realized in the countries of the European Union since 2006
(Kuzmanović et al., 2016).
According to Stojanović, 2019; Jevtić & Savić, 2013, there is positive
correlation between aggressive behaviour and playing of video games among children and adolescent in Serbia. It was affirmed that most of respondents that played
violent video games had weak parents control and supervision; school success was
poor and there was manifestation of violence between persons with the same age. It
is also important to note that the most of positive respondents were boys.
Related to Jevtić et al., 2012, longitudinal research realized from 2009 to
2011 on the sample of 1000 pupils from several elementary schools (200 pupils per
class) and 1000 pupils from several secondary schools (250 per class) in Niš,
showed that the number of Facebook users increased from year to year, as presented
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on Figure 3. The research also showed that this caused many problems, such as
giving up from sport and cultural activities, vision problems.

Figure 3. Research results for pupils that use Facebook
(figure source: Jevtić et al., 2012)
Generally, the number of Internet users was increased from 70.9% to 94.9%
for elementary school children and from 86.2% to 99.3% for secondary school
children. Related to the complete sample (2000 pupils), the increment was from
78.55% for 2009 up to (97.1%) for 2011.
The longitudinal research realized in Electro technical school “Nikola Tesla”
in Niš for a peroiod of eleven years, also showed great increment of almost all
Internet activities (Jevtić & Jevtić, 2019). Internet and Facebook have become part
of the pupils lives without which life cannot be imagined (for the most of researched
years that percentage was 100). Still, a small percentage of pupils are using Internet
for learning and education. The number of pupils who attended some cites with porn
or violent content was also increased. The availability of mobile phones and tablets
has significantly increased Internet access and the use of many different Internet
contents. The way of accessing Internet during these eleven years has change which
is presented on Figure 4.
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Figure 4. Way of accessing to Internet-incorporated results
(figure source: Jevtić & Jevtić, 2019)

FACTORS INCLUDED IN CHILDREN PROTECTION FROM
DIGITAL VIOLENCE
It is very important to say that there is no institution that can deal
independently with children protection and influence of digital violence on children.
These are very complex tasks that depend on professional persons who cooperate
with other experts. These professionals must have a good knowledge of their legal
obligations and responsibilities, as well as legal obligations and responsibilities of
other experts and institutions. They must be well educated about procedures,
influences, roles and potentials of other crucial factors in children protection system
from violence, including digital violence (Online Safeguarding Strategy 2018–2020,
2018).
Generally speaking, children protection presents a very complex process and
includes engaging of different institutions and experts from different spheres (social
protection, education, healthcare, police, law institutions etc.). In other words, a
system must be established to meet the demands of multidisciplinary cooperation;
expert approach; strictly defined tasks, roles and obligations of certain participants
in the protection system; information exchange inside the particular elements and
between different elements; different protection measurements, established through
different obligations and authorizations of different institutions, etc.
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There are three different factors involved in children safety on the Internet.
Related to subject of their work, they can be classified in three groups. The first
group includes factors specialized to protect children from digital violence by
education of children, parents, teachers and other persons that work with children.
The second group includes factors specialized to eliminate and punish digital
violence. The third group includes factors specialized in providing assistance to the
victims of digital violence.
Of course, in order to get correct functioning of the protection system, it is
necessary to follow certain steps. The first step is to recognize the abuse and neglect
of children. Next, the next step is to report the suspicion to relevant institutions.
After that, it is necessary to assess the risk, condition and needs of a child or his
family. Related to the noted facts, the adequate intervention, safety measurements
providing, monitoring, evaluation of a child and his family are planned and
predicted.
One of the most important factors in children protection is the Centre for
social work. This center is authorized to provide help and protection for all children
with endangered life, health and development. This center proceeds related to the
Family Law, Social protection law and other relevant acts, regulations and
procedures. This center is to provide availability of services to all who need it. The
report about child abuse to the Centre for social work can be made by different
institutions (health, education, social, police, law or other), organizations and
citizens. The report about child abuse presents right and obligation. After the report
(including digital violence, too) is submitted, the Center determines the harm
existence or harm risk caused by violence. In the case where available information
shows that the violence was committed, it is necessary to determinate the priority
level of Center`s action. There are three different priority levels. The first priority
level is, so called, „imperative” priority level. That implies high risk for child, adult
or old person and demands immediate valuation procedure where the intervention
must be realized as soon as possible, but no longer than 24 hours. The second
priority level is, so called, “urgency” priority level. That implies medium risk for
child, adult or old person and demands immediate valuation procedure where the
intervention must be realized as soon as possible, but no longer than 72 hours. The
third priority level is, so called, “normal” priority level. That implies low risk or
nonexistence of any risk for a child, adult or old person and demands immediate
valuation procedure where the intervention must be realized as soon as possible, but
no longer that 120 hours. The valuation procedure is realized by an expert from the
Center, with assistance, control and supervision of other experts. This procedure
purports risk valuation, safety valuation, condition valuation, and child`s needs
valuation. The obligation of the Center after the valuation procedure is to inform the
institution or the person responsible for the procedure initiation with the results of
the valuation procedure. In the cases when primordial evaluation hasn’t provided
enough information, the directional valuation is planned. The duration of this
valuation takes a maximum of 30 days but, in special cases, it can take additional 30
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days. The aims of noted actions are to stop the violence, to provide safety, to provide
conditions for undisturbed development and functioning of a child, to eliminate
potential risks, to provide conditions for determination of perpetrator`s responsibilities, to provide monitoring and evaluation of realized actions, etc. (Ivanović, 2019).
The violence is, generally, forbidden by law in every educational institution
in Serbia. The first document for children protection from violence in pedagogical
educational system was “A special protocol for children and pupils protection from
violence, abuse and neglect in educational institutions”, published in 2009 (Posebni
protokol za zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama, 2009). This document is related to children,
pupils, parents, teachers and third persons. It is an obligation of every pedagogical
educational institution in Serbia to create a special team for protection from
violence, misuse and disregarding. This team has several tasks to do, such as
preparing the protection program, participation in different educational programs in
order to increase and develop the competencies of employees, proposing
measurements for prevention and protection, cooperation with parents, monitoring
and evaluating of realized measurements, preparing and conserving needed
documentation, cooperation of different kind of experts etc. Every kind of violence,
including digital violence can be grouped in three levels, in the pedagogical
educational institutions. Related to the digital violence, the first level presents
disturbing by phone, sending different messages etc. The second level presents
recording, publishing and sending videos, pictures, different violent scenes and other
content. The third level presents child pornography, direct recording of violent
scenes etc. Depending on violence level, different activities must be realized. At the
first level, activities are attempted by class elder, teacher or educator. That includes
cooperation with parents and harder pedagogical work with an individual, group or
class. At the second level, activities are attempted by class elder, teacher or educator
in cooperation with the psychologist, pedagogue, principal and team for protection.
The participation of parents and stronger pedagogic work are required. At the third
level, activities are attempted by the principal in cooperation with team for
protection. The participation and involvement of parents, organizations and
institutions (Center for social work, healthy organizations, police etc.) are required.
In some cases (if parents presence can disturb the procedure in any way), principal
has an obligation to report to Center for social work, police or public
prosecutor (Ivanović, 2019; Milošević Radulović, Marković Krstić, 2017).
Related to General protocol for children and pupils protection from violence,
misuse and disregarding, health workers participate in all phases of children
protection, in cooperation with other relevant institutions. Health workers have
specific approach, roles and responsibilities to the noted problem and that is
described in “A special protocol of healthy protection system for children protection
from violence, misuse and disregarding” (Republika Srbija, Ministarstvo zdravlja,
2018). This document, for the first time published in 2012 presents a mandatory law
document for all health workers and accessories at all levels of health
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protection. Related to this document, every doctor has an obligation to treat and to
report any kind of misuse and disregarding to an expert team of the health
institution. Every health institution has an obligation to form the team for children
protection from misuse and disregarding. One of the most specific roles of health
workers is in the position to note the first signs that implies some kind of violence,
misuse or disregarding. Of course, not less important is a role of health workers in
realization of therapy and psychological recovery of a child. Continual education
and monitoring of modern approaches are also important and mandatory (Ivanović,
2019; Save the Children in North West Balkans, 2019).
The police institution has very important roles in digital and other kinds of
violence. Those roles are presented in protection of childʼs life and body integrity as
well as in determination of identification of criminal and misdemeanour offenses.
Related to Police Law, police has obligations to find the executor of criminal
offense, to find and provide evidence of criminal offence-digital violence, misuse or
disregarding, to collect all kind of information important for the case etc. In some
cases, police has a legal right to arrest the suspect person or to hold him for 48
hours. Police also must cooperate with other institutions (Center for social work and
other organizations) in order to protect children from violence, misuse and
disregarding. Continual education, monitoring and specialization are also important
and mandatory for police workers. The protection procedures as well as procedures
of special police officers are strictly determined in “The special protocol for police
officers in proceeding with children protection from misuse and disregarding”, first
published in 2006 and improved in 2012. Related to this protocol, police officers can
collect information in three different ways about criminal or misdemeanour offenses
on children. The first way presents direct contact, caused by the report of occurrence
to the attendance service by a child, parents, witness, executor etc. The second way
presents indirect contact, which means the report of the occurrence by phone, written act or e-mail. This report can be realized by a child or his parents, adopter, tutor,
witness, executor for criminal offence, law person or some individual person. The
third way presents self-engaging of police. This purports all activities needed to
gather information on the preparation and commission of criminal offenses
(Ivanović, 2019; Simić et al., 2013).
The Ministry of Justice passed “A special protocol about judicial authorities
conducting in minor’s protection from misuse and disregarding, in 2009. The aims
of this protocol are improving of practice protection and improving of rights for
children and minors. It is very important to note that this protocol was based on the
current Law about minor’s executors of criminal offenses and criminal justice
protection of minors, passed in 2005. Related to this Law, lawyers, public
prosecutors, judges and police officers must be specialized in the area of children
rights and criminal justice protection of minors. The noted Law contains legal
provisions, such as the possibilities of safety measurements pronouncement, rules
for special witnesses, special safety measurements for protected witness etc. Based
on this Law, a special document was published in 2107. This document is called
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“Guide for Judges and Prosecutors on High-Tech Crime and Protection of Minors in
the Republic of Serbia”. It contains plenty of information about digital evidence
collecting, electronic research, search advice, providers evidence research, open
Internet sources research, cooperation and gathering of information abroad,
High-Tech Crime as criminal offense with the special attention on cyberbullying,
general measurements, etc. (Ivanović, 2019).
It is also important to note that in children protection from digital violence
and High-Tech crime an important place is taken by a relatively new mechanism,
based in 2017 by the Ministry of Marketing, Tourism and Telecommunication. This
mechanism enables any kind of digital violence to be reported by phone or e-mail.
The national contact centre for child safety online presents unique place where any
kind of advice about digital violence can be gotten and any kind of digital violence
can be reported. This centre can be contacted by phone on the number 19833 or by
an electronic form at the web site (Ivanović, 2019).

CONCLUSION
It is obvious that digital violence presents a very serious problem for today`s
young generation, even for adults. The limitations of this paper don’t allow that all
of researches about digital violence and digital media influence be shown, but noted
researches clearly show that pupils from elementary school and secondary school in
Serbia, also in other countries, are confronted to different forms of digital
violence. Determining the presence of digital violence, defining its forms, ways to
combat it, as well as initiating human consciousness through research and seminars
are important contributions of this paper. The author also believes, based on his own
and other research, that it would be very important to strengthen the legislation
related to digital violence.
No matter the form of digital violence, every form of digital violence should
and must be reported. Every social element should be informed and educated
properly in order to eliminate digital violence as effectively as possible. That
includes proper reaction of individuals, pupils, parents, adults and institutions. It is
the fact that modern technologies bring many novelties that could be used in bad and
wrong ways, especially in children’s case. Although in many cases digital violence
can be hidden and hardly identified, education and research can strongly react and
cause its stopping and elimination. A very important task lies in permanent
improvement of services for children protection and digital violence prevention. The
most important “investment” and the future of every country are their children. So, it
is of crucial importance to understand that safer and fairer children society must be
established; the society where mechanisms and institutions enable children and
others to report digital violence and get all fast, effective and necessary support,
protection and recovery (Jevtić & Jevtić, 2019; Kuzmanović et al., 2016;
Milovanović, 2019; RanĎelović et al., 2019).
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Радоје Б. Јевтић
Електротехничка школа „Никола Тесла”, Ниш
ДИГИТАЛНО НАСИЉЕ И УЛОГА РАЗЛИЧИТИХ ФАКТОРА
У ЊЕГОВОЈ ПРЕВЕНЦИЈИ И САНКЦИЈИ У СРБИЈИ
Резиме
Примена многих нових технологија донела је много користи модерном
друштву. Модеран живот је, генерално, лакши, бржи и подигнут на много виши
ниво. Брзина употребе модерних технологија је таква да је скоро немогуће имати
комплетан увид-само су бенефити модерних технологија уочавани. Мобилни
телефони, лаптопови, таблети, дронови, Интернет, Фејсбук, Скајп, 5 Г мрежа и
многи други примери примена нових технологија имају много бенефита. Али, да
ли су ове технологије почеле да се користе узимањем у обзир могућих лоших
последица које могу имати? Могу ли сви могући лоши ефекти и последице
модерних технологија бити предвиђени, анализирани и спречени? Основни циљ
овог рада је био да потврди и представи повећање дигиталног насиља употребом
модерних технологија и да прикаже факторе који су укључени у дечију заштиту од
дигиталног насиља у Србији. Истраживања која су представљена у овом раду су
реализована од стране аутора рада као лонгитудинална истраживања у неколико
година у неколико основних и средњих школа у Нишу, као и нека истраживања из
света доказују да повећана употреба модерних технологија неизбежно води
дигиталном насиљу, првенствено између деце школског узраста. Рад такође
приказује улогу различитих инструмената у превенцији и санкцији дигиталног
насиља у Србији. Дигитално насиље заиста представља лошу последицу модерних
технологија и мора бити третирано на одговарајући педагошки и правни начин.
Кључне речи: дигитално насиље, родитељи, школа, полиција, закон.

212

ЗБОРНИК РАДОВА
Педагошки факултет у Ужицу
Година 23 • Број 22 • Децембар 2020
ISSN (Štampano izd.) 2560-550X
ISSN (Online) 2683-5649

DOI 10.5937/ZRPFU2022213S
УДК 004.7:37.091
Стручни чланак • 213–232
Примљен: 10.7 2020.
Прихваћен: 11.9.2020.

Ненад Д. Стефановић*
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку
Јелена М. Плашић*
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку

МОДЕЛ ДИГИТАЛНЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ
ОБРАЗОВНИХ ПРОЦЕСА КРОЗ СЕРВИСЕ
У ОБЛАКУ
Апстракт: Образовање у 21. веку се суочава са многобројним изазовима – мора бити персонализовано, прилагођено потребама појединца,
колаборативно, друштвено мултимедијално и подржано технолошки. Развој
информационих технологија (ИТ) попут рачунарства у облаку, мобилних
технологија, платформи за друштвено умрежавање и сарадњу и интелигентних система, створио је огромне могућности за унапређења образовних
процеса. Како би обезбедиле одговарајући ниво квалитета, образовне
институције су приморане да уђу у процес дигиталне трансформације. У
овом раду дата је анализа постојећег стања у образовном систему и преглед
досадашњих резултата у погледу дигиталне трансформације. Представљен
је процесни модел за дигиталну трансформацију образовних процеса који
обухвата читав животни циклус, као и оквир за имплементацију дигиталних
сервиса у облаку, са основним фазама и корацима. Приказани су и конкретни примери употребе појединих сервиса у настави и учењу на факултетима. Остварени резултати показују ефикасност и ефективност предложеног
процесног модела и оквира, као и дигиталне платформе у облаку. Главне
предности укључују виши ниво задовољства студената и наставника, боље
испитне резултате, интензивнију сарадњу и комуникацију, размену знања,
ниже трошкове, као и бољу поузданост и безбедност система. Сервиси за
мониторинг и анализу података омогућавају ефикасније доношење одлука и
предузимање акција за унапређења.
Кључне речи: дигитална трансформација, процесни модел, оквир,
рачунарство у облаку, Office 365.
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УВОД
Дигитална технологија у савременом свету није само алат, већ и животно окружење које отвара нове могућности. Са напретком у технологији
последњих деценија унапређују се и традиционални образовни системи како
би били у могућности да се прилагоде и прихвате ову промену парадигме у
области образовања (Арсовић и Стефановић, 2020).
Нови трендови у образовном систему захтевају образовну инфраструктуру са одговарајућом технологијом која гарантује поуздан приступ великом
броју корисника, како би се обезбедило висококвалитетно образовање и
истраживачка делатност (Singh & Baheti, 2017).
Захваљујући брзом развоју информационо-комуникационих технологија, дигитални алати који се користе у образовним системима такође се повећавају и мењају у овом смеру (Parlak, 2017) – рачунарство у облаку, мобилне
технологије, платформе за друштвено умрежавање, као и системи за чување и
анализу огромне количине података, нуде широке могућности за дигиталну
трансформацију образовних система.
Учесници у образовном систему (запослени и ученици/студенти) су
увидели важност учења током целог живота и у потрази су за новим начинима
за приступ квалитетним садржајима за учење, сарадњом и развојем својих
компетенција. Образовне институције такође постају свесне ових трендова и
труде се да усвоје нове методе предавања и учења које су подржане најновијим
достигнућима информационих технологија (Стефановић и Милошевић, 2017).
Национални институт за стандарде и технологију дефинише рачунарство у облаку као „модел који омогућава свеприсутан, погодан и мрежни приступ на захтев дељеном скупу конфигурабилних рачунарских ресурса (нпр.
мрежи, серверима, складишту, апликацијама и услугама) који се могу брзо
обезбедити и објавити са минималним напорима управљања или интеракцијом
добављача услуга” (Mell & Grance, 2011).
Ове кључне одреднице рачунарства у облаку пружају уверљив аргумент
високошколским установама и стејкхолдерима да усвоје ову иновацију и на тај
начин унапреде своју ефикасност. Његове примене у образовању су виталне
јер максимализују образовне исходе и теже да учење учине бољим и ефикаснијим.
У овом раду ће бити предстaвљен процесни модел за дигиталну трансформацију образовних процеса, као и оквир за имплементацију дигиталних
сервиса у облаку. Дат је приказ конкретних окружења и алата за различите
образовне процесе на факултетима и указано је на бенефите које дигитална
трансформација може донети образовним процесима.
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ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ
Дигитална трансформација у образовним процесима сусреће се са одређеним изазовима, јер високошколске установе имају јединствену културу и
мисију која утиче на то како се доносе одлуке.
Да би дигитална трансформација била ефикасна, институција мора
пажљиво анализирати, дизајнирати, развити, применити и проценити своју
визију за променом. Промишљено стварање визије која је усмерена на људе
први је корак ка успешној, холистичкој дигиталној трансформацији. Међутим,
стварање заједничке визије може бити сложено јер се тиче перцепције, ставова
и свакодневног рада многих укључених страна, као и прерасподеле материјалних и културних ресурса, нарушавајући статус кво (Laloux & Wilber, 2014).
Прегледом литературе може се приметити да је дигитална трансформација последњих неколико година привукла огромну пажњу и да многе студије
указују на њен значај у високошколским установама широм света.
Академски лидери су под притиском да омогуће скалабилно, приступачно и квалитетно образовање, јер образовање све више добија на значају у
друштву захваљујући технологији која подржава глобализацију и очекиваном
утицају нових технологија, попут вештачке интелигенције, на многа занимања.
Стога је потребно да академско руководство сагледа ширу слику како би се
увидео утицај институције на шири екосистем и изградила конкурентна стратегија (Morgan, Thayer, Yanckello, Lowendahl, 2018).
У комбинацији са будућношћу која захтева нове вештине, адаптивно и
персонализовано учење је потребно што пре (Арсовић, 2018). Наставници раде
са ученицима различитог нивоа знања и труде се да препознају потенцијал
сваког ученика, као и да удовоље њиховим јединственим потребама током
учења. Готово сви наставници (99%) у својим учионицама имају ученике којима је потребна помоћ због социјалних, емоционалних или бихевиоралних изазова, док 72% учионица има ученике са посебним образовним потребама или
привременим или трајним инвалидитетом (Scholastic Inc. аnd the Bill & Melinda
Gates Foundation Research, 2013).
Већина наставника већ напорно ради на томе да се обрати сваком ученику појединачно, без обзира на ком су нивоу знања. Временом којим располажу, наставници покушавају да индивидуално дају повратне информације, да
се посвете успешнима, као и да изађу у сусрет онима којима је потребан
допунски рад. Овим је тешко управљати без адекватних алата и ресурса.
Две ствари чине персонализовано учење императивом:
– мање од 50% данашњих ученика ће бити спремно за сутрашња
најтраженија радна места (Jamesetal, 2017);
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– персонализовано учење примењено сада даје им најбоље шансе да
стекну вештине које ће им бити неопходне у будућности.
Са напретком у технологији, као и у лакоћи приступања и коришћења,
наставници могу да уштеде време приликом трансформисања својих учионица. Они сада могу лакше подржати персонализовано учење, охрабрујући студенте да се заузму за сопствено учење. Истраживања показују да наставници
могу поново искористити 30% свог времена уколико користе технологију
(Microsoft Research, 2018). Ово им омогућава да имају више времена да се
посвете сваком ученику појединачно.
Ове године образовни системи сусрели су се са још једним изазовом –
пандемија која је 2020. године задесила свет погодила је све друштвене секторе и открила његове бројне слабости, а посебно у нашим образовним системима. Реакција на кризу изазвала је импресивне одговоре појединаца и мањих
група, попут просветних радника који су успешно одговорили овом изазову
како би служили својим заједницама. У неким случајевима су јавна и приватна
партнерства попунила празнине. Неки системи су брзо омогућили учење на
даљину, али већина се борила да задовољи потребе свих. Недостајали су правичност, приступ и капацитет. Пре пандемије, многи образовни системи су
били у застоју, тако да је пандемија показала да су потребне темељне промене.
Током ових промена, препознато је да школе играју виталну улогу, не
само по питању учења. Њихове улоге чувара заједнице су најважније за здраво
друштво. Док се боримо са питањима поновног отварања школа у ово несигурно време, морамо искористити прилику да размислимо о наученом и ономе
што је најважније. Изазови истакнути током прекида услед пандемије не би
требало да буду изненађење. Током последње деценије нагло су опали ангажман (Calderon & Yuhttps, 2017) и очекивања ученика (Gallup-HOPE
Report, 2016). Готово сваки пети студент не достигне основни минимални ниво
вештина да би функционисао у данашњем друштву. Штавише, многи школски
системи нису ишли у корак са технолошким напретком; школе нису обезбедиле широко распрострањен приступ дигиталним алатима.
Када се догодила пандемија, сваки пети ученик није имао приступ
интернету или уређају који би му омогућио рад на даљину (OECD, 2012). Овај
прекид је открио системе који су били неспремни да подрже све ученике и
указао на то да је време да се образовање постави као инструмент индивидуалног и друштвеног добра.
На основу наведеног, може се закључити да је рачунарство у облаку све
неопходније у образовним системима, јер је скалабилно, поуздано и ефикасно
решење које може одговорити њиховим потребама.
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ОКВИР ЗА ДИГИТАЛНУ ТРАНСФОРМАЦИЈУ ОБРАЗОВНИХ
ПРОЦЕСА
Дигитална трансформација образовног система и школских институција
представља одличну прилику за унапређење образовних процеса. Међутим,
овај процес носи и велике изазове и зато је потребно применити одговарајући
оквир који ће у комбинацији са дигиталним технологијама дати најбоље
резултате.
У оквиру ове секције рада, на основу спроведеног истраживања постојећих научних резултата из ове области, најбоље праксе, као и на основу вишегодишњег искуства аутора, представљен је оквир за дигиталну трансформацију образовних процеса. Оквир промовише холистички, методолошки и систематски приступ дигиталној трансформацији образовања и омогућава образовним институцијама да планирају и реализују промене. Оквир обухвата шест
фаза које обухватају читав циклус дигиталне трансформације – од дефинисања
визије и стратешких циљева, па до мониторинга и континуалног унапређења
(Слика 1). Оквир промовише флексибилни, инкрементални и итеративни приступ, који се може прилагодити специфичним потребама сваке институције.

Слика 1. Процесни модел за дигиталну трансформацију
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Фаза 1 – Визија и стратегија – тим лидера, наставника, ђака, родитеља и
других стејкхолдера, ради заједнички на дефинисању визије, основних вредности и циљева. Ово укључује усвајање приступа дигиталној трансформацији
који је довољно флексибилан да подржи континуирано унапређење. Потребно
је од ране фазе укључити све релевантне стејкхолдере како би се дефинисали
јасна визија и циљеви.
Фаза 2 – Истраживање и планирање – циљ ове фазе јесте идентификовање оптималних стратегија и најбољих пракси. Ово обухвата истраживање и
анализу примера успешних трансформација и пракси, као и конкретних стратегија и техника, наставе, учења, оцењивања, професионалног развоја наставника, лидерства и културе иновација.
Фаза 3 – Сарадња и партнерства – за успешну дигиталну трансформацију неопходно је успостављање сарадње и партнерстава, како у оквиру образовне институције (наставници, ђаци и руководство), тако и ван ње (родитељи,
друге институције, државна управа, партнери, итд.).
Фаза 4 – Иновације и дизајн – на основу дефинисане визије, циљева,
стратегија и успостављених партнерстава, дефинише се конкретан приступ
дигиталној трансформацији који обухвата лидерство, курикулуме, педагошке
аспекте, технологију и окружења за наставу и учење.
Фаза 5 – Имплементација – ова фаза подразумева креирање и реализацију детаљног плана дигиталне трансформације и дефинисање метрике успеха
како би се пратили ефекти трансформације и иновација. Активности обухваћене овом фазом укључују изградњу окружења за наставу и учење, професионални развој наставног кадра, успостављање технолошке инфраструктуре и
пилот пројекте.
Фаза 6 – Анализа и унапређења – ради ефективног и одрживог процеса
дигиталне трансформације, неопходно је континуирано праћење перформанси
(на основу дефинисане метрике) и предузимање акција везаних за унапређење
образовних процеса. Ово укључује прикупљање релевантних података, као и
анализу истих ради добијања потребних информација за предузимање конкретних одлука и акција.

ОКВИР ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ OFFICE 365 СЕРВИСА
У ОБЛАКУ
Дигитална инфраструктура и алати су централна компонента сваке
дигиталне трансформације. Дигитални систем треба да обезбеди доступност,
безбедност, усаглашеност, мобилност, као и функционалности везане за сарадњу, продуктивност, наставу и учење, комуникацију и друштвено умрежавање.
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Процес имплементације дигиталних сервиса и алата у образовању је
сложен и ризичан процес и захтева одговарајући оквир за имплементацију. На
основу вишегодишњег искуства примене дигиталних сервиса у високошколским установама, као и најбољом праксом, дат је оквир за имплементацију
Office 365 сервиса у облаку.
Оквир се састоји из три главне фазе:
1. Иницијација и планирање,
2. Увођење и
3. Одржавање.
Иницијација
и планираое

Оквир за
имплемнтацију
Office 365
сервиса

Одржаваое

Увпђеое

Слика 2. Оквир за имплементацију дигиталних сервиса
у образовању

Фаза 1 садржи следеће активности:
 Идентификовање кључних стејкхолдера – ова активност започиње
формирањем тима посвећених појединаца из различитих сегмената. Четири
основне групе учесника који утичу на успех пројекта имплементације су:
руководство (спонзори), носиоци пројекта, први корисници и тзв. шампиони
(задужени за тренинге, подршку и промоцију дигиталних сервиса).
 Идентификовање/приоритетизација образовних сценарија – важан
корак како би се постигла пуна вредност имплементације дигиталних сервиса.
Најбоље је укључити особе које подржавају и који ће изнети дигиталну тран-
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сформацију. Кроз комуникацију и радионице анализира се постојеће стање и
идентификују се процеси и активности који захтевају одређена унапређења
кроз дигиталне технологије. На основу нивоа утицаја (користи) и сложености
увођења, врши се приоритетизација захтева. Такође, идентификују се критеријуми успеха (метрика): нпр. коришћење сервиса, трошкови, продуктивност,
ниво задовољства корисника, итд.
 Израда плана – план је врло важан, јер пружа смернице за испуњење
постављених циљева. Поред активности на имплементацији дигиталних сервиса, неопходно је планирати и активности везане за руковођење сервисима и
прихватање од стране корисника. Временски план садржи декомпозицију свих
активности по недељама, где пројекат, у просеку, траје око 12 недеља.
Фаза 2 садржи следеће активности:
 Програм раног прихватања – регрутовање учесника, креирање групе
на Yammer друштвеној мрежи за комуникацију и дискусије, креирање налога и
анкета ради повратних информација.
 Комуникација и подизање свести о програму – израда плана комуникације и догађаја. Креирање материјала за промоцију. Слање електронских
порука везаних за најаве догађаја, успостављање одређених сервиса. Креирање
Yammer групе за кориснике за обавештења и промотивне материјале.
 Обука – израда плана обуке у складу са циљевима и планом имплементације. Креирање интерног сајта за обуке и реализација обуке корисника.
 Подршка – успостављање службе подршке за кориснике и система за
отварање захтева корисника.
Фаза 3 садржи следеће активности:
 Подизање нивоа заинтересованости и прихватања – креирање интерног сајта за обуке и организовање периодичних догађаја и обука.
 Управљање изменама – праћење и обавештавање корисника о новим
сервисима, функционалности и изменама. Ажурирање интерних материјала и
документације.
 Мониторинг, промовисање успеха и унапређења.
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Слика 3. Приказ интерног портала и групе
на друштвеној мрежи за обуке

УПОТРЕБА OFFICE 365 СЕРВИСА У ОБРАЗОВАЊУ
Office 365 за образовање представља платформу у облаку која садржи
низ интегрисаних сервиса и алата за сарадњу, наставу, учење, оцењивање,
комуникацију, креирање и управљање садржајима, друштвено умрежавање и
продуктивност. Од велике важности су познавање могућности појединих сервиса и планирање примене појединих сервиса и функционалности у конкрет-
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ним образовним сценаријима. Даље су наведени неки од најважнијих дигиталних сервиса и типични случајеви коришћења.
 Тимови – Омогућавају креирање виртуелних тимова за предмете,
наставнике, службе, обуке, итд. Служе као централно место за сарадњу, комуникацију и продуктивност. Сваки тим садржи приватну или јавну групу корисника, простор за складиштење, систем за управљање задужењима (домаћим
задацима), вођење оцена, анализу података о активностима студената, итд.
Сваки тим се може проширити специјализованим апликацијама, у складу са
планом и програмом предмета.
 SharePoint – Платформа за креирање интерних динамичких и модуларних портала (сајтова) који се могу користити на нивоу школе, појединих сектора, студијске групе, предмете и сл.
 Outlook – Сервис за управљање личним информацијама укључује сервисе за е-пошту, календар и листе контаката и група. Корисници могу слати
појединачне или групне е-поруке (нпр. за један разред или студијску групу),
управљати личним обавезама (задацима) и белешкама.
 OneDrive – Сваки корисник има лични простор за складиштење датотека које може поделити са другим корисницима.
 Office Online – Пружа основне апликације за обраду текста, табеларна
израчунавања и презентације. Наставници и студенти могу користити ове сервисе за презентације лекција, израду семинарских радова, као и вођење података (нпр. присутност, оцене и сл.).
 Yammer – Друштвена мрежа која омогућава комуникацију, дискусије и
размену знања на нивоу образовне установе, сектора, разреда/студијског програма, предмета, итд.
 Планер – Омогућава управљање задацима, нпр. на нивоу тимова (група) за семинарске радове, тимова за акредитацију установе, истраживачких
пројеката, итд.
 Sway – Сервис за израду веб-презентација наставних јединица, семинарских радова, билтена, итд.
 Forms – Сервис за креирање форми као што су анкете ђака/студената,
као и онлајн тестова са аутоматским оцењивањем и интеграцијом са задужењима у сервису Тимови.
 Stream – Интерни сервис за управљање видео-садржајима, где наставници могу постављати снимке предавања, туторијале, а студенти своје презентације и сл.
 Flipgrid – Сервис за видео-чет, где наставници и ђаци могу постављати
кратке видео снимке везане за задате теме.
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 Whiteboard – Дигитална табла која може да се интегрише са сервисом
Тимови и омогућава да наставници и студенти користе екране/табле осетљиве
на додир и додају текст, пишу слободном руком, додају слике, видео-снимке, итд.

ПРИМЕРИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ OFFICE 365
НА ФАКУЛТЕТИМА
На основу дефинисаног процесног модела и оквира за имплементацију
Office 365 сервиса извршено је увођење ових сервиса на три факултета
Универзитета у Крагујевцу. За сваки факултет, извешена је анализа постојећег
стања и дефинисани су потребе, приоритети и дефинисане стратегије
имплементације. Затим су креирани детаљни планови имплементације и
оформљени радни тимови. Након иницијалне имплементације дигиталних
сервиса, извршене су потребне конфигурације система и реализоване су обуке
за наставнике и студенте.
Имплементирани систем је хостован у облаку, што обезбеђује редовно
ажурирање, расположивост, поузданост, безбедност и усаглашеност са правним регулативама по питању приватности и заштите података корисника.
У оквиру пројекта имплементирани су најсавременији сервиси за образовање и сарадњу у облаку. Овим су обухваћени сервиси за:
•

управљање документима и записима,

•

сарадњу, комуникацију у било ком тренутку, са било ког уређаја и
са било ког места (имејл, чет, аудио и видео),

•

претрага – обједињена претрага (е-пошта, особе, групе, документи,
портали, друштвена мрежа, итд.), као и интелигентна граф претрага,

•

друштвено умрежавање,

•

учење (наставни материјали, задужења, мултимедијалне презентације, видео-туторијали и сл.),

•

издавање задатака и оцењивање,

•

тимски рад (виртуални тимови, групе, портали, итд.),

•

проверу знања (онлајн тестови и специјалне бележнице за рад са
студентима),

•

видео-конференције (за наставу, консултације и студент–студент
комуникацију),

•

интерни видео-стриминг сервис (канали, разговори и сл.),

•

управљање садржајима (портали катедри, предмета и тимова),
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•

управљање идентитетима (корисници користе један налог за приступ свим сервисима),

•

аналитику (праћење ангажованости студената, успех, итд.).

У оквиру платформе, могуће је креирати тимове за предмете (Слика 4),
али и за професионални развој, као и рад катедри, служби факултета, студентских организација и сл. Тимови служе као централно чвориште које обједињује различите сервисе (простор за складиштење садржаја, задужења, дигитална
свеска за групу, календар, сајт тима, систем за управљање задацима, итд.) и
додатне специјализоване апликације (дигиталне табле, квизови, аналитика,
аутоматизација, итд.).

Слика 4. Тим за предмет
За потребе израде пројектних задатка, сваки тим има на располагању
платформу за виртуелне тимове са свим потребним сервисима и где наставници могу да прате рад студената и обављају консултације.
Студенти могу да приступају посебно креираним веб-порталима предмета (Слика 5) који обједињују различите дигиталне сервисе (наставни материјали, материјали са вежби, резултати испита, разговоре (чет), календар, белешке, видео-канал, групу са интерне друштвене мреже и остале пратеће
садржаје).
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Слика 5. Веб-портал предмета
Студентима су, за сваки предмет, на располагању и видео-сервиси (преко интерног стриминг система – Stream), како би што боље савладали градиво
(Слика 6).

Слика 6. Сервис за управљање видео-садржајима
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Имплементиран је и видео-чет систем (Flipgrid) за размену видео порука
и презентације семинарских радова и сл. Систем је интегрисан са другим сервисима (MS Teams, SharePoint, итд.).
Систем се аутоматски адаптира према активностима сваког студента и
омогућава персонализацију у више сегмената (обавештења, комуникација,
задужења, документа, итд.).
Корисници имају на располагању преко 20 апликација за мобилне уређаје и скоро све активности могу обављати путем паметних телефона и таблета,
са било ког места, што пружа велику флексибилност и унапређује продуктивност и комуникацију.
Имајући у виду све строже захтеве међународних стандарда по питању
заштите дигиталних система и приватности, нарочито у Европској унији,
посебна пажња је посвећена и овим елементима.
Захваљујући извршеним подешавањима и конфигурацијом, уведени
систем задовољава водеће светске стандарде и регулативе (GDPR, EU Model
Clauses, ISO 27001, HIPPA, FISMA, SOC1, итд.) по питању безбедности, приватности и заштите података.
Систем подржава и надгледање, аутоматско обавештавање и тзв. еоткривање за потенцијалне правне процесе.
Проласком кроз обуке и коришћењем имплементираних дигиталних
сервиса, наставници и студенти стичу знања и вештине из свих пет области
дигиталних компетенција (Carretero, Vuorikari, Punie, 2017):
1. Писменост везана за податке и информације
а) прегледање, претрага, филтрирање података, информација и дигиталног садржаја,
б) евалуација података, информација и дигиталног садржаја,
в) управљање подацима, информацијама и дигиталним садржајима.
2. Комуникација и сарадња
а) интеракција помоћу дигиталних технологија,
б) дељење садржаја,
в) грађанско ангажовање кроз дигиталне технологије,
г) сарадња коришћењем дигиталних технологија,
д) правила понашања у дигиталном окружењу,
ђ) управљање дигиталним идентитетима.
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3. Креирање дигиталног садржаја
а) развој дигиталних садржаја,
б) интегрисање и унапређење дигиталних садржаја,
в) ауторска права и лиценце,
д) програмирање.
4. Безбедност
а) заштита уређаја,
б) заштита личних података и приватност,
в) заштита здравља и добробит људи у дигиталном окружењу,
г) заштита дигиталног окружења.
5. Решавање проблема
а) решавање техничких проблема
б) идентификација потреба персонализација
в) креативно коришћење дигиталних технологија
г) идентификовање недостатака дигиталних компетенција
У смислу нивоа стручности, корисници стичу знања и вештине које
одговарају високо специјализованом нивоу према DigComp 2.1 оквиру, тј.
Нивоу 7. То значи да ће студенти кроз наставу, учење, комуникацију, тимски
рад на пројектним задацима и креирање садржаја, стећи практичне дигиталне
компетенције највишег нивоа, што ће им веома користити у даљим каријерама
и раду, без обзира на област усмерења.
Имплементацијом наведених сервиса у облаку, извршена је успешна
дигитализација образовних процеса на факултетима, што је допринело унапређењу квалитета наставе, ефикаснијем учењу, размени знања, тимском раду и
аутоматизацији административних активности.
На основу анализе података о коришћењу система и појединих сервиса,
као и спроведених анкета, студенти су веома позитивно прихватили и оценили
процес дигиталне трансформације и имплементиране дигиталне сервисе.
Уведени систем испуњава водеће европске и светске стандарде по питању усаглашености и безбедности. Успостављено дигитално окружење омогућава персонализацију наставе и учења према специфичним потребама студената.
У погледу трошкова, остварене су значајне уштеде, јер су факултети аплицирали и испунили услове за добијање бесплатних лиценци за запослене и
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активне студенте. Тиме је обезбеђена финансијска одрживост система. Факултети не морају улагати у скуп хардвер, мрежну и софтверску инфраструктуру,
чиме се смањују трошкови. Додатно, овакав систем омогућава ефикасније
управљање ИТ ресурсима и захтева знатно мање људских ресурса за одржавање система.
Како би се обезбедила одрживост пројекта, посебна пажња се посвећује
активностима на усвајању система континуираног унапређења и е-образовања,
како код наставника, тако и код студената. То укључује мониторинг, анализу
података о коришћењу система, текућа обавештења, дискусије, размену знања
и презентације путем интерних портала за обуке и група на друштвеној мрежи,
као и повремене специјализоване обуке. На Слици 7. приказан је део аналитичких извештаја о коришћењу сервиса.

Слика 7. Контролна табла за мониторинг и аналитику

Захваљујући оствареним резултатима у дигиталној трансформацији
образовних процеса, Факултет техничких наука у Чачку и Природноматематички факултет, од компаније Мајкрософт, добили су статус Microsoft
School, којим је потврђена успешна дигитална трансформација образовних
процеса.
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ЗАКЉУЧАК
Образовање се суочава са бројним изазовима, као што су усклађивање са
савременим информационо-комуникационим технологијама, сигурност и поузданост њихове имплементације, остваривање добре комуникације са ученицима и излажење у сусрет њиховим појединачним потребама.
Дигитална трансформација високошколским установама може пружити
висок ниво способности и поузданости, истовремено смањујући административне и оперативне трошкове, брже искоришћавање нових могућности и
остваривање пуног потенцијала праћењем и анализом својих података како би
боље креирале стратешке одлуке о будућности.
Резултати приказани у овом раду показују да дигитална трансформација
игра важну улогу у побољшању квалитета образовања ради постизања потребних перформанси. Како би дигитална трансформација пронашла своје место у
високом образовању, неопходно је како разумевање потреба у високом
образовању тако и свих користи које ово решење може донети оним
установама које се за њега одлуче.
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DIGITAL TRANSFRMATION MODEL OF EDUCATION PROCESSES
THROUGH CLOUD SERVICES
Summary
st

Education in the 21 century is confronted with many challenges – it needs to be
personalized, adaptive to user needs, collaborative, social, multimedial, and
technologically supported. The development of information technologies such as cloud
computing, mobile technologies, platforms for social networking and collaboration, and
intelligent systems, has created enormous opportunities for improvement of the
education processes. In order to ensure required quality level, educational institutions are
forced to enter the digital transformation process. In this paper, the analysis of the
existing state of the education system and overview of the existing results in the digital
transformation are given. Process model for digital transformation of education that
encompasses the entire lifecycle, as well as the framework for implementation of cloud
digital services with basic phases and steps is presented. The concrete use cases of
application of the digital services in teaching and learning are shown. The results
obtained show efficiency and effectiveness of the proposed process model and the
framework, as well as the cloud-based digital platform. The main benefits include a
highersatisfaction level of students and teachers, better exam results, more intensive
collaboration and communication, knowledge exchange, lower costs, as well as a better
reliability and security of the system. Service for monitoring and data analysis enable
more efficient decision making and taking actions for improvements.
Keywords: digital transformation, process model, framework, cloud computing,
Office 365.
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ХИЉАДУ АФИРМИСАНИХ СТВАРАЛАЦА
У ОБРАЗОВАЊУ
[Миленко Кундачина и Мирјана Пајић Илић (2019).
Лексикон стваралаца у предуниверзитетском образовању.
Београд: Кlett, друштво за развој образовања, 704 стр.]

Лексикон стваралаца је дело које на један објективан и свеобухватан
начин презентује снагу образовања и његових носилаца и реализатора. Пред
нама је један специфичан лексикон који приказује вредност рада и усавршавања просветних радника. У њему је представљен широк опус њиховог стваралаштва који се темељи на резултатима
стручног, уметничког или научног рада.
Настао је као плод вишегодишњег рада
аутора Миленка Кундачине и Мирјане
Пајић Илић, такође вредних стваралаца у
образовању, који су покушали да афирмишу просветне раднике успешне у свом
раду и с великим доприносом развоју
образовања. То су васпитачи, наставници
и стручни сарадници у предшколским
установама, основним и средњим школама, домовима ученика, запослени у Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Заводу за унапређивање образовања и васпитања, Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања, регионалним
центрима за стручно усавршавање наставника и студенти докторских студија
на наставничким факултетима.
Критеријуми на основу којих су се ствараоци нашли у овом вредном
лексикону су: објављене монографије или уџбеници, ауторство у најмање пет
објављених радова у часописима или зборницима радова, ауторство наставних
средстава, ауторски превод дела из области образовања и васпитања, учешће у
пројектима националног или међународног значаја, поседовање стручног звања, научна титула доктора наука, награде из области образовања, стваралаштво у уметности, ауторство програма стручног усавршавања, успех у области
руковођења образовно-васпитном установом.
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Садржинску структуру Лексикона чине три дела. Уводни део садржи
изводе из рецензија проф. др Младена Вилотијевића и проф. др Грозданке Гојков и предговор аутора. У средишњем делу представљени су просветни радници азбучним редом према презимену и уз фотографију. За сваког од њих
наведени су биографија, радно искуство у образовно-васпитним и другим
институцијама, кретање у професији, као и различите стваралачке референце
(објављени радови, монографије, уџбеници и други облици стваралаштва, признања и награде). У трећем делу Лексикона налази се регистар скраћеница и
индекс стваралаца, који омогућавају читаоцима једноставније и економичније
претраживање стваралаца у просветној струци.
Постојање разноврсних области у стваралаштву просветних радника
показује обиље компетенција, ангажовања и постигнућа у педагошкој професији, што је потврда отворености за стално усавршавање, учење и иновирање.
Као такви, ови ствараоци су светао пример својим ученицима и следбеницима.
То потврђује и чињеница да се у Лексикону заједно налазе наставници и њихови бивши ученици, који су сада успешни и значајни ствараоци у области образовања и васпитања. Значајан податак је да је од хиљаду представљених стваралаца више од две стотине оних са научним звањем доктора наука.
Овакви ствараоци, њихова дела и продукти представљају значајан
ресурс за све васпитно-образовне институције, које се морају обавезати да
такви радници буду промовисани на прави начин у самим институцијама и
шире. Такође, промовисање може имати и мотивациони карактер у односу на
младе, будуће или неафирмисане наставнике, васпитаче и стручне сараднике
да континуирано раде на свом образовању и професионалном усавршавању и
доприносе унапређивању свога рада и процеса васпитања и образовања. Међутим, порука ове публикације усмерена је и на креаторе образовних политика и
државу како би се указало не само на место и улогу, већ и на снагу и значај
који имају просветни радници у развоју једног народа и државе.

Проф. др Јелена Стаматовић

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 унапређивању и развоју тих процеса. Часoпис излази двадесет и једну годину.
У Зборнику радова Педагошког факултета у Ужицу објављују се радови који нису раније објављени, 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 чланак 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, као и прикази књига.
Радови се објављују на српском, енглеском или руском језику. Сваки
рад треба да садржи резиме на српском, енглеском или руском језику.
Часопис се објављује једном годишње. Радови се достављају електронском поштом на меил адресу: zbornik@pfu.kg.ac.rs.
Часопис је индексиран у базе података: DOAJ, SCIndeks.
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 рукописе не објави, уколико ти рукописи нису у складу са прописаним критеријумима 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 прегледа, главни уредник може захтевати од аутора да пруже додатне информаци-
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је (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 унапредио квалитет рукописа. Ако се препоручи корекција рукописа пре објављивања, 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 45 дана, а поступак рецензирања се
изводи 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 унапређивање рада.
Рецензенти имају обавезу да стручно, аргументовано, објективно и благовремено 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 рецензије, уредништво проверава да ли је рецензија непристрасна и да ли задовољава академске стандарде.
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 документи. 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
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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 искључиво 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 усменог саопштења (под истим ии сличним насловом), детаљнији подаци о пројекту, 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 факултет 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 примедбама 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 рукописа 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.
Од аутора се захтева да правилно цитирају изворе који су значајно утицали 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 оригиналном документу (број странице) или, ако је обимнији, дат у посебном пасу-
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су. 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 објављеном делу, њихова је обавеза да одмах обавесте главног уредника (или
издавача) и сарађују са њим/њом како би повукли или исправили рад. Предајом рукописа аутори се слажу да се придржавају уређивачке политике Зборника 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 смишљено, 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 означеног као „Повлачење”. У примарној бази података (SCIndeksu), са пуним текстом 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 операционализује као индексатор и агрегатор часописа.
Ауторска права. Када је рукопис прихваћен за објављивање у часопису
Зборник радова Педагошког факултета у Ужицу, аутори преносе ауторска
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
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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 електронски или оптички користећи све носиоце података или медија за
похрањивање, 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 преносника 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 групама 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 започињање 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).
У случају грубог кршења етичких стандарда уредништво може донети
различите мере:
 објављивање формалне најаве или уводника који описује случај,
 обавештавање афилијативне институције аутора/рецензената,
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 формално, најављено повлачење публикација из часописа у складу са
Политиком повлачења,
 забрана објављивања у часопису током одређеног временског периода 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 (Committee 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 одговорност 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 личним веб страницама (укључујући и профиле не друштвеним мрежама за научнике, 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 идентификатор дигиталног објекта – DOI објављеног чланка у форми HTML линка.
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.
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Право на употребу садржаја без пристанка не ослобађа кориснике
обавезе 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.
Рецензенти у часопису Зборник радова
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
Александра Стошић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија
Александар Стојановић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија
Биљана Марић, Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Србија
Бисера Јевтић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Србија
Благица Златковић, Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, Србија
Буба Стојановић, Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, Србија
Бранко Илић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини,
Србија
Вељко Алексић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку,
Србија
Весна Минић, Универзитет у Приштини, Учитељски факултет у Призрену –
Лепосавићу, Србија
Вера Савић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини,
Србија
Вера Радовић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија
Верица Милутиновић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у
Јагодини, Србија
Весна Петровић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у
Јагодини, Србија
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Вера Јовановић, Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет,
Србија
Гордана Ђигић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Србија
Гордана Николић, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору,
Србија
Гордана Љубичић, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу,
Србија
Гордана Мишчевић Кадијевић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет,
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
Емина Копас-Вукашиновић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких
наука у Јагодини, Србија
Жана Бојовић, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Србија
Живорад Марковић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у
Јагодини, 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
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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, Учитељски факултет у Призрену –
Лепосавићу, Србија
Јелена Максимовић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, 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 Костић, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Србија
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
Марина Ђукић Мирзајанц, Универзиет у Нишу, Филозофски факултет, Србија
Марина Петровић Јилих, Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички
факултет, Србија
Милка Николић, Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет,
Србија
Миленко Кундачина, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу
Милош Ђорђевић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у
Јагодини, Србија
Наташа Вукићевић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у
Јагодини, 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
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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
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
Радомир Арсић, Универзитет у Приштини, 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 Терзић, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, 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 Мирасчиева, Универзитет „Гоце Делчев”, Факултет за образовне науке у
Штипу, Северна Македонија
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

246

УПУТСТВО ЗА САРАДНИКЕ
Зборник радова Педагошког факултета у Ужицу јесте научни часопис
који објављује теоријске, прегледне и оригиналне истраживачке радове из
области васпитања и образовања, с циљем да се ове области унапреде, развијају и иновирају. Циљ овог часописа је да се читалачком аудиторијуму (истраживачи, реализатори педагошке праксе, као и студенти) омогући приступ оваквим 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 чланак 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 30. април
текуће године.
Радови који нису написани у складу са Упутством за ауторе неће
бити разматрани.
Језик. – Радови се објављују на српском, енглеском или руском језику.
Сваки рад треба да садржи резиме на српском, енглеском или руском језику.
Дужина. – Радови треба да буду дужине до 30.000 карактера (с празним
местима). Изузетак су прегледни радови који могу бити дужине до 50.000
карактера (с празним местима). Редакција задржава право да објави и радове
који премашују ову дужину у случајевима када јасно и сажето изражавање
научног садржаја захтева, већу дужину, односно већи простор.
Оцењивање рада. – Рад процењују два компетентна рецензента.
Рецензенти неће знати ауторов идентитет, нити ће аутор препознати идентитет
рецензента. Већ информације о аутору, укључујући личне захвалнице и припадност 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
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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 формату. 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 користити (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 насловом), податак о томе треба такође навести у напомени везаној за наслов рада.
Апстракт. – Апстракт треба да је дужине до 1.400 карактера (с празним
местима), у фонту Times New Roman, величина фонта 10. Објављује се на три
језика (српски, енглески и руски), а прилаже на два начина: (1) на почетку рада
на језику на коме је писан текст, (2) у посебном фајлу, преведен на енглески или
руски језик. Уколико је рад на енглеском или руском језику, апстракт доставити
на српском језику. Наводи се наслов рада, име и презиме аутора. Апстракт треба
да садржи шест обавезних елемената: значај и контекст проблема, циљеве, узорак,
методе, резултате истраживања, закључке и педагошке импликације. У случају
теоријских радова и приказа апстракт треба да садржи основне истраживачке
хипотезе, методолошки оквир рада и резултате истраживања. Кључне речи (до
пет) дати на језику приложеног рада, а пожељно је и на једном од два језика
(енглеском и руском), у фонту Times New Roman, величина фонта 10.
Структура рада. – Рад мора да има уводни, централни (главни), завршни део, у коме се износе закључна разматрања и литературу (према структури IMRAD, уколико су радови истраживачки).
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Наслови и поднаслови. – Главни наслов текста пише се великим словима (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
варијанти. Број и наслови табела, легенде или објашњења која прате графичке
прилоге треба да буду наведени изнад, а број и наслови графикона и слика
испод прилога. Резолуција дигиталних слика мора да буде најмање 300 dpi.
Резултате статистичке обраде података у тексту наводити у загради (F = 27,35,
df = 12, p < 0,01).
Табеле. – Подаци у табелама треба да буду откуцани проредом 1.5, а
назив написан курзивом и означен одговарајућим редним бројем. Наслов табеле
треба да буде јасан, кратак и прецизан. Потребно је да табеле буду
позициониране у самом тексту и сачињене у Word-у или у неком формату који
је компатибилан са Word-ом. Табеле из статистичких пакета треба „пребацити”
у Word. Табеле је потребно графички уредити тако да колоне не буду одвојене
вертикалним линијама, нити редови хоризонталним линијама, осим заглавља
табеле које треба одвојити хоризонталном линијом од података. На пример:
Табела 1. Пол ученика и анксиозности у настави
физичког васпитања
PESAS
Брига
Соматска анксиозност
Когнитивни процеси

Пол
Мушки
Женски
Мушки
Женски
Мушки
Женски

N
346
368
346
368
346
368
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M
1,75
2,31
1,41
1,67
1,53
1,76

SD
0,73
1,03
0,57
0,71
0,53
0,63
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Табела 2. Заступљеност коментара о активном и пасивном
слободном времену
Категорија
коментара
Циљеви и
значај
Ментална
захтевност
Мотивациона
вредност

f
%
f
%
f
%

Пасивно слободно време
Позитивни
Негативни
коментари
коментари
12
15
2,1
2,7
6
1
1,1
0,2
321
52
57,4
9,3

Активно слободно време
Позитивни
Негативни
коментари
коментари
7
/
10,9
/
12
/
18,7
/
28
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 транскрибују, потребно је у загради навести у оригиналу, на пример: Томас (Thomas,
2000). Навођење више аутора у загради треба уредити алфабетски, а не хронолошки. 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 заградама 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 презиме првог аутора и скраћеница – и сар. (за ауторе са српског говорног подручја) или еt аl. (за ауторе из иностранства). На пример, уместо (Vujačić, Pavlović,
Stanković, Džinović, Đerić, 2011) написати (Vujačić i sar., 2011) или уместо
(Mori, Ming, Mobd Nor, Suppiah, Imm, 2011) написати (Mori et al., 2011).
Уколико се у тексту цитира неки аутор у загради се наводи аутор/и,
година издања и број странице са које је цитат преузет: (Николић и Ђуровић,
2012: 565).
На крају рада наводи се листа референци, односно наводи се само списак 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.
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(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 педагошка
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 (курзивом), волумен и број странице:
Николић, В. и Ђуровић, Љ. (2012). Циљеви и задаци еколошког васпитања
и образовања кроз призму Блумове операционализације. Теме, 36(2), 561–
579.
Cobb, P., Zhao, Q. & Visnovska, J. (2008). Learning from and adapting the
theory of realistic mathematics education. Education et didactique, 2(1), 105–
124.

Уколико је доступан, DOI број навести на крају након броја страница.
(г) Научни скупови. Референца која се односи на радовe штампане у
целини наводи се на следећи начин: Аутор, А. А., Аутор, Б. Б., Аутор, В. В. и
Аутор, Г. Г. (година). Наслов прилога. У А. Уредник, Б. Уредник и В. Уредник
(ур.), Назив научног скупа, рад штампан у целини, време одржавања конференције, град (стр. xxx–xxx). Град: Назив институције која организује скуп.
Maksimović, J. (2013). Uloga nastavnika u unapređivanju odgojno-obrazovne
prakse posredstvom akcijskih istraživanja. U N. Hrvatić, A. Lukenda, S.
Pavlović, V. Spajić-Vrkaš i M. Vasilj (ur.), Pedagogija, obrazovanje, nastava,
rad štampan u celini, 21–23. mart 2013, Mostar (76–82). Mostar: Fakultet prirodoslovno-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.
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(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 дисертација 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: Учитељски
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 референце. 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.
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INSTRUCTION FOR AUTHORS
Journal of Articles of the Faculty of Education in Užice, is a scientific journal
that publishes theoretical, transparent and original research papers in the field of
education, in order to improve, develop and innovate this area of knowledge. The
aim of this journal is to enable the readersʼ auditorium (researchers, pedagogue
practitioners, and students) to gain access to such research. In Journal the scientific
articles are published, such as: the original scientific article containing unpublished
results of own conducted research in accordance with a specified structure
(Introduction, Methods, Results and Discussion); a survey scientific article
presenting the original and critical views of a specific problem being investigated,
and in which the author made a considerable contribution (according to
auto-citations); a brief scientific article summarizing the results of the original
research work or work that has not yet been completed; a professional article in
which already obtained results are made known, as well as the results of some
original research that are in the function of dissemination or application in practice.
In this journal, the reviews of the books and translations of the works that are
significant for the field of education are published to a lesser extent.
The Journal comes out once a year. The deadline for the submission of papers
is April 30th of the current year.
Papers not written in accordance with the Instruction for Authors will
not be considered.
Language. – The papers are published in Serbian, English or Russian. Every
paper should be followed by a summary written in Serbian, English or Russian.
Length. – The papers should be up to 30.000 characters long (with empty
spaces). Exceptions are survey articles that can be up to 50.000 characters long (with
empty spaces). The editorial board reserves the right to publish works that exceed
this length in cases when a clear and concise presentation of the scientific content
requires a longer length or a larger space.
Paper evaluation. – Every paper is evaluated by two competent reviewers.
Reviewers will not know the identity of the author, nor will the author recognize the
identity of the reviewer. All information about the author, including personal thanks
and the institution, should be presented exclusively on the cover page, and the text
should be cleaned from all the facts that can lead to the recognition of the author
(for example, recognizable auto-references: “In our previous work...”). Reviewers
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use a form for evaluating papers, and evaluate different aspects of the paper in
question, providing suggestions for its improvement, and proposing the category of
the paper. The author is obliged to inform, in written form, the Editorial board about
all the changes he has made in the text after the review, in accordance with the
remarks and recommendations of the reviewers. After that, a decision on publishing
is made and the author is notified.
Delivery of Papers. – Papers should be sent exclusively by e-mail to:
zbornik@pfu.kg.ac.rs.
The papers are sent in Word format with Times New Roman font, size 12.
Tables, charts, images and photos are delivered in jpg or png format. The text should
be 1.5 spaced and margins should be of Office 2003 Default (see Page Layout). All
pages must be numbered (in the lower left corner). If the papers are submitted in
Serbian language Serbian, Cyrillic should be used. The papers can also be written in
English or Russian. If the author wants his work to be published in a foreign
language, he himself must take care about the translation into the language he
chooses. The editorial board reserves the right to edit the papers, as well as to make
changes related to the technical preparation of the texts. The paper should be
accompanied with a signed and scanned Statement of the Author (the form can be
downloaded from the Website http://www.zbornikradova.pfu.kg.ac.rs/).
Elements of the paper. – On the cover page state the name of the author, his
middle letter, institution, place, and title of the paper. Contact address (electronic)
and the year of birth should be stated in a separate note, linked by the star to the last
name of the author. If the work was created within a project, the title of the project
and project number should be given in a special note attached to the title of the paper
by a star. If the article was presented at a meeting as an oral announcement (under
the same or a similar title), the information about this should also be given in a note
related to the title of the paper.
Abstract. – Abstract should be up to 1,400 characters (with empty spaces),
written in Times New Roman font, font size 10. It is published in three languages
(Serbian, English and Russian), and can be enclosed in two ways: (1) at the
beginning of the paper in the language in which the text is written, (2) in a separate
file, translated into English or Russian. If the paper is in English or Russian, the
abstract should be delivered in Serbian. The title of paper, authorʼs name and
surname are also given. The abstract should contain six compulsory elements: the
significance and context of the problem, goals, research sample, methods, research
results, conclusions and pedagogical implications. In the case of theoretical papers
and reviews, the abstract should contain basic research hypotheses, the
methodological framework and the results of the research. Key words (up to five)
are given in the language of the enclosed work, and also, preferably, in one of two
languages (English and Russian), in the Times New Roman font, font size 10.
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Paper structure. – The paper must have an introductory, central (main) and
final part, in which concluding observations and references are presented (according
to the structure of IMRAD, if the works are research papers).
Titles and subtitles. – The main title is written in capital letters (bolded).
Section headings can be given in the text as the most general title in capital letters
(normal and centered). Subtitles are written in italics / bold and “sentence” format
(capital initial letter). The subtitle can be above the paragraph (centered) or written
inside the paragraph (also in italics, in “sentence” form). In the case where the
author has three levels of title in the paper, the first title is written in capital letters
(normal), the first subtitle is bolded, and the second subtitle is italicized.
Citations are given under double quotation marks (quoted in Serbian as „...”,
but in the papers in other languages in accordance with the corresponding spelling
rules), and a citation within citation under the single mark (ʼ...’). If the cited text in
the paper is longer than three lines, it should be extracted as a separate passage and
written with letters of the font size 10. For accentuation, italic (not bold) is used.
Graphic attachments. – Submit graphic attachments in black and white
variants. The number and the title of the tables, legend or explanations
accompanying the graphic attachments should be listed above, and the number and
headings of the charts and pictures below the attachment. The resolution of digital
images must be at least 300 dpi. The results of the statistical data processing given in
the text, should be indicated in brackets: (F = 27.35, df = 12, p < .01).
Tables. – The data in the tables should be typed in 1.5 line spacing, and the
name written in italics and marked with the appropriate serial number. The table title
should be clear, short and precise. It is necessary that the tables be positioned in the
text itself and composed in Word or in a format that is compatible with Word.
Tables from the statistical packages should be “switched” to Word. The tables need
to be graphically arranged so that the columns are not separated by vertical lines or
rows by horizontal lines, except the header of the table that should be separated by
the horizontal line from the data. For example:
Table 1. Gender of pupils and anxiety in teaching physical education
PESAS
Anxiety
Somatic anxiety
Cognitive processes

Gender
Male
Female
Male
Female
Male
Female

N
346
368
346
368
346
368
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M
1.75
2.31
1.41
1.67
1.53
1.76

SD
.73
1.03
.57
.71
.53
.63
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Table 2. Representation of active and passive leisure time comments
Comment
Category
Goals and
significance
Mental
complexity
Motivation
value

f
%
f
%
f
%

Passive leisure time
Postitive
Negative
comments
comments
12
15
2.1
2.7
6
1
1.1
.2
321
52
57.4
9.3

Active leisure time
Postitive
Negative
comments
comments
7
/
10.9
/
12
/
18.7
/
28
3
43.8
4.7

References. – The list of references should be typed using single-space. The
names of the Serbian authors in the text are given in Cyrillic, while in the
parenthesis and in the list of references they are given in the way in which the
sources used were printed – that is, books and magazines. The names of foreign
authors in the text are written in original or in Serbian transcription – the phonetic
writing of their surnames is given. If they are transcribed, the original names should
be indicated in brackets, for example: Tomas (Thomas, 2000). The names of several
authors should be alphabetically arranged in brackets, not chronologically. In case of
two authors, both are mentioned in brackets (Jovanović & Đuric, 2015). The names
of all authors listed in the list of references and in brackets within the paper are
always written in the same way. In case when there are two authors, both are
mentioned in the brackets (Pavlović & Šefer, 1995) or if they are foreign authors
(Kupersmidt & Coie, 1990). A reference containing more than three and fewer than
six authors is cited in its full extent when first used in the text. Every next time, in
brackets, the surname of the first author is given and the abbreviation – i sar. (for the
authors from the Serbian speaking region) or et al. (for authors from abroad) is
added. For example, instead of (Vujačić, Pavlović, Stanković, Džinović, Đerić,
2011), (Vujačić i sar., 2011) should be written, and instead of (Mori, Ming, Mobd
Nor, Suppiah, Imm, 2011), (Mori et al., 2011).
If an author is cited in the text, the author (s) name(s), year of publication and
page number from which the citation was taken is given in the brackets: (Nikolić i
Đurović, 2012: 565).
The list of references is given at the end of the paper, i.e. only the list of
literature that was actually used, that is, only references to which the author referred
in the paper, rather than the bibliographic list. The list of references at the end of the
work is given in accordance with the APA style (American Psychological
Association). The references are given in the Cyrillic alphabet order by the surnames
of the authors for papers in the Serbian language, or in the alphabet order if the work
is in the English language. Itʼs not necessary to put ordinal numbers in front of
references.

256

Instruction for Authors
JOURNAL OF ARTICLES  VOL. 23  NO. 22  DECEMBER 2020  253–258

a) References in the book should include the surname and initial letter of the
authorʼs name, year of publication, title of the book (in italics), place of publication
and publisher:
Maksić, S. (1998). A Gifted Child at School. Belgrade: Institute for
Pedagogical Research.
Fletcher, J., Lyon, F. & Marcia, B. (2006). Learning Disabilities: From
Identification to Intervention. New York: Guilford.

b) The chapter in the book is listed as follows: Author, A. A. (year). Title of
the chapter. А. Editor & B. Editor (ed.): Book title (pgs. xxx-xxx). Location:
Publisher.
Marušić, M. (2010). The Course of Changes in the System of Professional
Teacher Training and Development. In Н. Half & J. Pavlović (ed.): The Theory
and Practice of Professional Teacher Development (41–62). Belgrade: Institute
for Pedagogical Research.

c) The article in the journal should contain the surnames and initial letters of
the names of all authors, year of publication in brackets, article title, full name of the
journal (in italics), volume and page number:
Nikolić, V. & Đurović, Lj. (2012). Goals and Tasks of Ecological Education
through the Prism of Blumʼs Operationalization. Themes, 36(2), 561–579.
Cobb, P., Zhao, Q. & Visnovska, J. (2008). Learning from and Adapting the
Theory of Realistic Mathematics Education. Education et didactique, 2(1),
105–124.

If available, the DOI number should be given at the end, after the number of
pages.
d) Scientific meetings. A reference relating to papers printed in full length is
given in the following way: Author, A. A., Author, B. B., Author, C. C. & Author,
D. D. (year). Title of the attachment. In А. Editor, B. Editor & C. Editor (ed.), Name
of the scientific meeting, paper printed as a whole, time of the conference, city (page
xxx-xxx). City: Name of the institution that organizes the meeting.
Maksimović, J. (2013). The Role of Teachers in Improving Educational Practice
through Action Research. In N. Hrvatić, A. Lukenda, S. Pavlović, V. SpajićVrkas & M. Vasilj (eds.), Pedagogy, Education, Teaching. The paper printed as a
whole, 21–23. March 2013, Mostar (76–82). Mostar: Faculty of Natural Sciences
and Education, University of Mostar.

e) Web document. – The reference should contain the name of the author,
year, document name (in italic), the date when the site was visited, the websiteʼs
internet address.
Seikkula-Leino, J., Ruskovaara, E., Ikavalko, Markku, M. & Rytkola, T. (2010).
Teachersʼ Reflections on Entrepreneurship Education. Retrieved May 12, 2017
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http://www.utbildningsstyrelsen.fi/download/116383_EARLI2009_Hollanti.pdf.

f) Official documents. – The reference should include the title of the
document (in italic), the year of publication, the name of the newsletter and the
number.
The Rulebook on Standards of Quality of the Institutionʼs Work (2018).
Educational Gazette, Official Gazette of the Republic of Serbia, no. 14/2018.

g) Doctoral dissertations and master theses. – The reference should include
the name of the author, year, the name of the thesis (in italic), note: the doctoral
dissertation or the master thesis (if it is not published state it in the brackets:
(unpublished doctoral dissertation). Place: Institution.
Đurović, Lj. (2015). Didactic-Methodical Determinants of Textbooks of
Nature and Society. (Unpublished doctoral dissertation). Užice: Faculty of
Teacher-training.

If one author is listed several times, the list is made in the order (year) of
publication of the reference. If several works of the same author are cited in one
year, they should be marked with the letters a, b, s (2000a, 2000b).
Attachment. – Only those descriptions of materials that would be useful to
readers for understanding, evaluating or repeating of the research should be attached.
Footnotes and abbreviations. – Footnotes and abbreviations should be
avoided. Footnotes only contain additional text (comment), not bibliographic
references. All abbreviations listed in the tables and graphic attachments should be
explained in detail. Explanations (legends) should be given below the table or
image.
Citation license. – Authors are obliged to obtain written permission to
publish long citations (over 350 characters), illustrations, etc. for which they do not
have copyright.
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