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Dana Kollárová
Constantine the Philosopher University, Nitra, Slovakia

FOREST PEDAGOGY IN A PRIMARY EDUCATION
AND ITS PERCEPTION BY THE PEDAGOGUES
Abstract: Currently, elementary education teachers and tutors in Slovakia
express massive interest in collaboration with forest pedagogues. This
collaboration focuses on fulfilling educational standards and meeting educational
objectives tight to the topics of the forest environment. These are mainly the
topics from the subjects of Human and nature, Human and society, Human and
the world of labour. The object of the research was teachers’ opinions on
collaboration with forest pedagogues and the impact of forest pedagogy on the
educational process.
Keywords: forest pedagogy, forest pedagogue, educational areas, tutor,
school collaboration.

INTRODUCTION
There is a significant potential of the Forest Pedagogy, by reason of bringing new knowledge and experience within traditional school environments from
forestry sector professionals, who can educate pupils/children about forests, particularly in forest areas. The main objective of the Forest Pedagogy program is to
support new trends of education aimed at innovative and activating approaches
with special attention to the interconnection of the theory and practice. The young
generation, in particular, needs to be prepared to react to new challenges concerning their future career in a flexible way. The school and school facilities therefore
should give a priority to interdisciplinary educative space, where contact with specialists would be involved.
The young generation, in particular, was recently spending time indoors thus
losing touch with nature which results in several physical and mental problems;


dkollarova@ukf.sk
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although there is some show of interest towards outdoor activities among youth, and
it is important to keep this trend developing. The Forest Pedagogy is learned on the
principle of supporting methods and forms of learning by doing, research and
project learning, which are currently one of the most modern forms of education.
The learning by doing so is based on involving all human senses and built on
teaching on own experience. We provide not only knowledge but also develop the
psychomotor and socio-emotional page of children’s/pupil’s personalities. An
integrated approach in education can bring lasting value to the general public by
creating a space for trained forest pedagogues in schools and school facilities to
educate the natural science topics.

THE CONCEPT OF THE FOREST PEDAGOGY AND ITS
CONCEPT IN SLOVAKIA
The definition of the Forest Pedagogy comes from the European concept and
basic documents developed by the UN-ECE/FAO FCN Subgroup Forest pedagogy –
Forest Communication Network and the Forest Pedagogy International Network
(www.forestpedagogics.eu).The Forest Pedagogy is understood as a pedagogical
movement coming from the education of leisure time, which is widely supported by
international initiatives, mostly in German-speaking countries. Concerning the
system of pedagogical science, Forest Pedagogy is related to applied science.
In Slovakia, the official Conception of the Forest Pedagogy as a part of
environmental education (Marušáková et al., 2010: 6) has been developed, which
was approved by the Ministry of agriculture and rural development No.
2824/2011-710. The following definition was set: “Forest Pedagogy as a part of
environmental education is learning about the forest ecosystem and education of
the people to continuously sustainable way of life by the example of the functioning forest ecosystems. Forest Pedagogy is provided by certified forest pedagogues
and is intended for all target groups, especially children and youth, families with
children, seniors, and persons with special needs. It uses activating methods and
forms of learning by doing methods and project learning. It delver not only knowledge but also the emotional part of personality and support practical skills and
literacy”.
Partial experience of the Forest Pedagogy programmes, mostly forest
excursions with schools, has already existed but there is no clear attachment neither
in pedagogical-didactical nor the theoretical level. Teachers’ experiences hows that
the Forest Pedagogy is reasonable and justified as an important part of the school
process. For that reason, we consider the topic to be actual and extremely important.
The topic needs to be solved not only on the practical level but also on theoretical
and research levels for comparison with international research data.
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The State Education Programme in Slovakia (see www.statpedu.sk) and the
cross-cutting theme of environmental education offer us several nature-related
themes that can certainly be taught by a qualified teacher. However, using the
specific approach, we can raise the interest of children/pupils and teachers/educators
in forest protection awareness of its meaning as well as expand their knowledge. For
this purpose, it is necessary to use the experience of the forest pedagogue who will
teach pupils by using specific topics set directly in nature.
In Slovakia, we have accredited a further education of teachers, in the form of
a continuous education, which aims to improve the quality of a teacher’ steaching
conception. A special emphasis is put on the educational program for pre-elementary
teachers of the Forestry study – environmental education on the example of the
forest. This program is accredited and implemented by National Forest Centre and
the guarantor for this program is the Faculty of Education of Constantine The
Philosopher University in Nitra. This educational program’s objectives are to
strengthen and deepen the pedagogical knowledge and skills of pedagogical
employees in the environmental education area. Such can be obtained by an example
of the forest environment with the use of experimental learning in forestry pedagogy
in the context of sustainability, and by implementing the acquired knowledge in an
educational process in a pre-elementary and elementary education.
In 2019, we started a research project in Slovakia. The core of it is applied
pedagogical research – Forest Pedagogy and education for sustainable development
in pre-primary and primary education. We based its starting points on the results of
some of both our and foreign pedagogical research (Kollárová, 2018; Warden, 2012)
as well as the results of cooperation between the Faculty of Education of
Constantine the Philosopher University in Nitra and the National Forest Centre –
Institute for the Forest Consulting and Education. The key idea of the project is to
support new trends in education that aim at innovative and activating approaches,
with an emphasis on linking theory to practice.
The project is aimed at the development, realisation and verifying of the
Forest Pedagogy model – a methodology and its implementation at school, school
facilities, and families. Our purpose is to increase the interest of children in
kindergarten and younger-age pupils in the natural environment, develop their skills
and literacy in nature through activating methods used by forest pedagogues directly
in natural woodland areas. At the same time, the project is focused on increasing
environmental awareness, popularisation of the Forest Pedagogy between
pedagogical staff and broad public and supporting the idea of an active lifestyle and
spending time outdoor within the frame of family education.

13
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COOPERATION OF TEACHERS WITH FOREST PEDAGOGUES
Theeducation of forest pedagogues together with the coordination of the
Forest Pedagogy activities in Slovakia isprovided by the National Forest Centre (see
www.lesnapedagogika.sk). It is an accredited educational program named Forest
Pedagogy whichis in the range of 80 hours and can be completed by experts –
foresters. At there quest of kindergartens or primary schools within the frame of
formal eduaction, graduates of the Forest Pedagogy program can teach topics related
to the forest environment – animals in the forest, deciduous and coniferous trees,
anthill, trees and fruits, living and in animate nature, the profession of a forester,
hunting, bees, etc. Natural science topics canals be found in the curricula of the
subject Elementary Realia in the 1st and 2nd year of primary school, about which A.
Nagyová, D. Kollárová (2020: 51) write too. If the forester/forest pedagogue covers
the topics of the National Educational Program and respects all didactic principles,
we can talk about forest pedagogy with in formal education. However, it has its
place mainly in non-formal education. The school can contact a forest pedagogue
also to pursue hobbies in the field of environmental education, or we can carry out
various activities with foresters in cooperation with parents, or there can be
stablished hobby departments (hunting, forestry, beekeeping) in leisure centers.
Since its establishment in 2006, the National Forest Centre has also been working
actively in the field of environmental education (further in www.nlc.sk;
www.lesnapedagogika.sk).
It cooperates with all types of schools. It has experience in implementing
national and international projects that focus on environmental education and
education for sustainable development. We can menti on the following nation wide
projects – Les ukrytý v knihe (The Forest Hidden in the Book), Detská lesnícka
univerzita (Children's Forestry University), Lesná olympiáda (Forest Olympics), etc.
(further in Chlpošová et al., 2020).
It is necessary to start in pre-primary and primary education since we
consider this period as the most important in terms of personality development, for
the formation and structuring of the cognitive and value system. Currently, there
are 220 accredited forest pedagogues within Slovakia. We propose, therefore, a
process in which we address kindergartens, primary schools, forest pedagogues
and agree on topics that might be taught by a forest pedagogue, concerning the
content of the topic.

14
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PARTIAL RESULTS OF RESEARCH – OPINIONS OF TEACHERS
AND TUTORS (EDUCATORS IN AFTER-SCHOOL CLUB)
ON FOREST PEDAGOGY
In 2021 we have conducted research, in which we focused on opinions of
pedagogues – teachers in elementary schools and tutors (educators in After-school
club) – on using the Forest Pedagogy in schools. We were interested to hear the
opinions of those teachers, who use the Forest Pedagogy in the education process as
well as educations tutors, who utilize it outside the education process.
Our research was inspired by several theories. As shown by research studies
of P. Daniš (2016), D. Loyová (2018), Kollárová (2018), the education process in
nature brings many positives – it increases pupils’ interest in learning, and the
completion of the Forest Pedagogy program has a positive impact on pupils’ natural
science literacy. In 2015, as a part of the project Forests for the society, forests
without barriers (www.nlc.sk) the opinions of elementary and pre-elementary
school teachers were being observed to find out their interest in experiencing the
forest pedagogy programs. The results have shown that there is a greater interest in
such forest pedagogy program which is conducted in the forest environment.
Based on these results, we formulated the topic of our research, questions and
objectives. There can be different perspectives on a given topic, therefore we narrowed
down our research to a research problem: How do teachers in elementary schools and
tutors (educators in After-school clubs) perceive the meaning and the possibilities of
utilizing the Forest Pedagogy in their teaching praxis). The research problem is descriptively formed. When approaching a given research problem, we intended to
choose the research strategy in which we utilize quantitative-qualitative methodology.

THE OBJECTIVES AND RESEARCH QUESTIONS
Our main objective was to: Find out the opinions of teachers and tutors on
possibilities of utilizing the Forest Pedagogy in their teaching praxis and what level
of importance they assign to it.
We also chose the partial objectives of our research, while having the main
research objective in mind. Due to the amount of collected data, in this research
study we will present results to answer partial objectives:
 Find out where in their teaching praxis did the teachers and tutors come
across forest pedagogy;
 Find out what level of importance do teachers and tutors assign to the
Forest Pedagogy in the education and teaching process.

15
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To obtain the data for the above-mentioned partial research objectives, the
quantitative-qualitative research strategy was selected. By this strategy, needed
information was obtained, which could be then used to draw conclusions. In the
initial phase, the methods were prepared together with related research tools –
identical questionnaires for both teachers and tutors. These were distributed to
elementary schools within one selected region. The questionnaires were then
statistically evaluated. Based on these statistics, the questions were then formulated
for a subsequent interview – a qualitative component of the research. After the
realization of individual interviews (altogether 12), these were transcribed into the
protocols. From these protocols, the results were then using the open-coding method
to find out the answers to the research questions.
The research questions were following:
 To what extentis the Forest Pedagogy wide spread among teachers and
tutors?
 Do teachers and tutors understand correctly who is the forest pedagogue?
 In which are as do elementary teachers and tutors see positives ides of the
Forest Pedagogy for teachers/tutors development?
 In which are as do elementary teachers and tutors see positives ides of the
Forest Pedagogy for pupils’ development?
 Which forms of the Forest Pedagogy application would teachers and tutors
prefer?
The answers to these questions were to be found among teachers and tutors. For
this reason, 100 teachers and 100 tutors from the Trenc in region (one of the eight Slovak regions) were asked. This region was selected due to the fact, that it has numerous
forest areas and schools in this region already working with forest pedagogues more
than in other Slovak regions. Important to mention is the fact that the return rate of
questionnaires among teachers was 74% and among tutors, it was 72%.
To find out the answers to the research questions, research methods, tools and
research samples were carefully selected. For the needs of the quantitative part of
the research, the questionnaires were used, mainly because this research method
provides an easy and fast collection of data from 146 participants. Moreover, the
questionnaire provides initial opinions of participants on the Forest Pedagogy and
therefore served as a leader to develop the interview questions for the subsequent
part of the research. The questionnaire consisted of 15 open-ended, close-ended and
multiple-choice questions. Liker scales were also part of the questionnaire with
fivepossible answers (Never – Rarely – Sometimes – Often – Always). These were
used to identify the intensity of the observed phenomena. The questionnaire was
administrated mainly in a print version.
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The interview was selected as the second research method. In order to gain a
deeper insight into the ob served topic (phenomena). Opinions of teachers and tutors
and the level of importance they assign to the Forest Pedagogy were evaluated via
interview questions. Performed interviews were structured, with open-ended
questions, which were prepared in advance and the participants were asked the
questions in the same order. The qualitative part of the research was evaluated using
open coding, one of the techniques of the Q-methodology.

THE RESEARCH OUTCOMES
When evaluating the results, earlier formulated research questions were followed. Data obtained using the quantitative method – questionnaire, will be presented using tables and their interpretation. Data obtained by a qualitative method –
interview will be presented and explained by constructive comparison as a component of the techniques of the Q-methodology.
Experience of teachers and tutors with the Forest Pedagogy
Research shows that 89.20% of teachers and 88.90% of tutors have
experience with the Forest Pedagogy in their teaching praxis. Most common is the
experience of work with forest pedagogues.
Table 1. Experience with forest pedagogy
Types of responses
(Answers in %)
Cooperation with a forest
pedagogue
School event
(discussion, excursion)
School in nature
Children's summer camps
Visit of the special-purpose
facility of the Forest Pedagogy
Activity in a kindergarten
Information from the media
From study to teaching
At occasion:
Earth Day, Forest Moon
Environmental education
From colleagues
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Primary
education
teachers

Tutors (Educators
in After-school club)

35.13

36.12

22.97

8.33

13.51
0.00

8.33
18.05

2.70

12.05

2.70
0.00
5.40

8.33
2.93
2.93

10.82

0.00

6.77
0.00

0.00
2.93
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Presented results show that the most frequent answer was cooperation/work
with a forest pedagogue. Teachers also often (22.97%) listed organizational forms
such as seminars or excursions. Among tutors, the work with a forest pedagogue
was specified by an experience in (children) summer camp. It can also be seen that
tutors have quite a good experience with specialized facilities for the teaching of the
Forest Pedagogy.
The level of cooperation was evaluated by using scales. The most frequent
answer related to work with a forest pedagogue was among both groups “quite
frequently”. On average, 34.26% of all 146 participants answered such. Up to
24.32% of teachers claim to work often with a forest pedagogue. Equally, 27% of
both, teachers and tutors, have only partial or no experience with the Forest
Pedagogy.
When comparing the results of participants among both groups, it is more
frequent for teachers to have an experience with occasional cooperation with forest
pedagogues. Further, the teachers’ group also answered more frequently that they
engage in regular cooperation with forest pedagogues, compared to tutors. Tutors,
on the other hand, stated in their answers that they are not aware of this kind of
cooperation between elementary schools and forest pedagogues. These results are
also supported by another observation that shows where did the respondent come
across the Forest Pedagogy.
Regarding the cooperation of teachers and tutors with forest pedagogues, we
were interested in their opinions, of what they expect from this cooperation. These
opinions are presented in Table 2.
Table 2. Expectations of pedagogues from cooperation with
forest pedagogues
Expectations from the Forest Pedagogy
Тutors (Educators in After-school club)
Primary education teachers
Helping with choosing activities
Gaining new knowledge
Communicating information
Providing information to children
to children in a play fulway
through experimental learning
Teaching children how to
A deeperintroduction of the
behave in nature
topic to children
Аpplying new practical
Enablechildren to
demonstrations
gainpersonalexperience
Implementation not in the school
Implementation in a forest
environment
environment
Regular implementation
Implementation several times a year
The results showed that both, teachers and tutors agree, that they expected
that pupils will be provided with information based on experiential learning activi-
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ties. Similarly, they agreed that these activities should be performed in the forest
environment. While tutors expected regular activities, the teachers did not mention
the necessity of regularity of these activities. Other answers, in which, however, the
consensus was not found, were the teachers’ expectations to gain some new
knowledge themselves thanks to forest pedagogy. Another expectation was that
forest pedagogues will bring the forest topics closer to pupils and will have them
gain their own experience with, for example, environment protection as well as
animal care. Additionally, tutors expected help with activities selection in regard to
the topic. This is supported by the fact, established by the questionnaire part of the
research, that respondents would appreciate a set of activities they could utilize with
pupils in the forest environment as a component of educational aids. Tutors expect
from this cooperation character development among pupils too. Specifically, they
state “...in order for pupils to learn how to behave in nature, they teach them the
love of nature, and nature protection [...] How to behave to forest animals, animal
care [...] empathy with forest, fauna, flora, but also empathy to each other.”
We were also interested in what forms of cooperation respondents desire.
Participants seek seminars, discussions, competitions, walks and excursions with
forest pedagogues. However, they are interested in long-term projects, rather than
one time activities. This is supported by the research observations stated above.
Mainly teachers state that they would appreciate projects, which would be based on
topics proposed by pupils, and which would allow observing of a natural
phenomenon for a longer period of time. They say: “...regular interaction in the
forest environment and working on projects [...] longer-term observation of a forest
phenomenon.”
We were curious how frequently do participants expect to work with forest
pedagogues during a school year. The conducted analysis of interviews concludes
that there is no consensus among participants in their answers to the above question.
Tutors would be happy with monthly interaction, while teachers talk about five to
six meetings a year “ [...] so that it can repeat several times and that it brings
something to both parties. “Some proposals were related to seasons of the year,
therefore, four times a year.

EDUCATION BY FOREST PEDAGOGUES
As a part of the research, the authors were interested in whether teachers and
tutors consider the Forest Pedagogy to be an important part of pupilsʼ education.
Respondents were given the opportunity to express their attitudes on a five-point
scale. It turned out that both teachers and tutors equally gave it the highest degree,
which was expressed by the scale – definitely yes. 58% of the participants expressed
this opinion. If the statement – rather yes was added to these responses, there is
approximately 92% of pedagogues who attribute the importance of forest pedagogy
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for the pupil in the classroom. Only 8% did not have a strong opinion. The authors
also surveyed whether pedagogues consider it to be a fulfilling education if forest
topics are taught by a forest pedagogue. It showed that on a scale of 1 to5 (with 5
being definitely yes) as many as 73% of the teachers would trust forest pedagogues
to teach that lesson. Of this, 51.40% chose the rather yes option. The educators also
expressed their responses, the highest number being 6 on the scale, however, it was
33.33%, but if definitely yes option was added, it would be only 55.55%. Exactly
13.91% of the educators did not express confidence in forest pedagogues. Thus,
teachers trust forest pedagogues more than educators do.
In this context, the authors were interested in what disadvantages the
educators see when a forest pedagogue teaches the pupils. Here, it was found that as
many as 94.45% of the educators said that they could not name a specific
disadvantage. Only 5.55% gave an example. In the following diagram, the
statements of the educators are presented.
Diagram 1. Disadvantages of education by a forest pedagogue
Possible
disadvantage
s from the
tutors' point
of view
- the inability to
handle conflicts
between pupils,
- not adapting to
pupils in terms
of age,

Possible
disadvantage
s from the
teachersʼ
point of view

- lack of experience
in dealing with pupilsʼ
misbehaviour,
- an inappropriate
choice of a method of
explanation,
- an inappropriate
choice of a method of
engagement,
- lack of patience,
- absence of
pedagogical education,
- poor efficiency,
- disregard for building
on knowledge that
pupils already have or
do not have,

It turned out that although teachers trust forest pedagogues in their teaching
more, they are aware of some risks in their pedagogical work. These are
disadvantages related to the didactic aspect of teaching and the personal and
professional competence of the forest pedagogue. Despite these findings, the
research results also showed that both teachers and educators can trust the forest
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pedagogue's teaching if the forest pedagogue consults his/her teaching strategy with
the teacher or educator beforehand. This opinion is held by up to 84% of teachers
and 66.66% of educators. The educators were again more critical of this attitude.
Based on the above results, it can be concluded that the majority of the
participants think that teacher’s/tutor’s (educator in the After-School club)
consultation with a forest pedagogue can lead to better teaching of forest topics, which
can be considered a positive finding from the perspective of the Forest Pedagogy.
From the results of the research, one more interesting finding should be
mentioned. The pedagoguesʼ comments on whether they know who is called a forest
pedagogue. Participants could choose from the answers offered. Their statements are
documented in the table below.
Table 3. Knowledge of professional competence – forest pedagogue
Answer (in %)
A forester who is interested in working
with children/pupils.
A forester who can come to the school to
tell the children/pupils about the forest.
A forester who rather cooperates with the
educator in extracurricular activities.
A forester who has completed a training
course in the Forest Pedagogy.
Teacher/educator who has completed
a training course in the Forest Pedagogy.
A forester/hunter who does talks and
activities for schools.

Primary
education
teachers

Tutors
(Educators in
After-school club)

4.62

5.83

4.62

3.89

0,00

8.75

47.76

35.42

32.22

41.25

10.78

4.86

In the table, the row with the correct answer is marked. It was surprising to
find that the educators who are less trusting of forest pedagogues are the ones who
do not have an accurate knowledge of who a forest pedagogue is. 35.42% is
considered to be a low percentage. Another interesting finding is that a relatively
high percentage, on average as high as 36.74% consider a teacher/educator who has
taken a training course in the Forest Pedagogy to be a forest pedagogue. In Slovakia,
there is such an accredited course only for kindergarten teachers. There are only 50
graduates from all over Slovakia so far, but they know that if they want to do the
Forest Pedagogy with pupils, they should also invite a forester, preferably a forest
pedagogue.
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Benefits of the Forest Pedagogy for the pedagogue
To ascertain the views of teachers and tutors (educators in theafter-school
clubs) on the benefits of the Forest Pedagogy for their professional development,
responses from their statements were extracted, which then were grouped into
categories. They are presented in Table 4 also with quantitative expressions.
Table 4. Benefits of Forest Pedagogy
Categories of responses
(Answer in %)
New knowledge (expertise, new
information and experience)
A new (better) look at the topic
An inspiration for a further
pedagogical activity
Demonstration of teaching aids

Primary education
teachers

Tutors (Educators in
After-school club)

78.38

79.17

5.41

5.56

6.75

12.50

5.41

0.00

Less burden on the teacher to
prepare for teaching

4.05

0.00

Cannot assess

0.00

2.77

The most represented response was that it leads to their increasing expertise.
An average of 78.78% of all respondents thought so. Although to a minimal extent
(9.62%) of pedagogues reported that attending such a class would subsequently lead
them to be inspired to further pedagogical activities and 7.56% to change (or shape)
their opinion on the topic.
On the benefits of the Forest Pedagogy for the pedagogue, the following
opinions were expressed: “...I would learn something new that I have not
encountered before. [...] everything, the knowledge that one learns moves one
somewhere.” Only teachers, not educators, see this as a positive inspiration to
choose and use teaching aids, but also as an advantage in a lower burden on the
pedagogue. Teachers also commented specifically on which topics they are lacking
teaching aids – Tree construction, Forest protection, Forest functions, Forest
species and their inhabitants, Forest fruits, Animal protection, Forest community.
Although, in the questionnaire finding the authors did not observe any need for
supplementing teaching aids among the educators; in the qualitative method, the
authors were able to find out that the educators lacked teaching aids for the
following topics – Forest fruits, Forest life, Inanimate nature, Forest care, Forest
animals and their way of life, Climate change, Water cycle, Environmental system.
Based on the above answers, it could be argued that it is of these topics that a forest
pedagogue and the implementation of a program directly into the forest environment
could be helpful.
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Benefits of the Forest Pedagogy for the pupil
The Forest Pedagogy programs are primarily oriented towards the
development of the pupil’s personality. The authors were interested in how
pedagogues see this. Their view is presented in the table.
Table 5. Benefits of Forest Pedagogy for the pupil
Primary education
teachers
27.81
0.00

Answers (in %)
Information
Better memorization
A more demonstrative
explanation using aids
More expert exposition
Connecting theory with practice
Creative activities
Personal experience
A deeper relationship with nature
Interest in the topic/teaching
Experiential learning

Tutors (Educators in
After-school club)
25.00
1.39

2.96

0.00

13.99
0.00
0.00
10.85
5.92
12.82
25.65

25.00
1.39
1.39
8.33
5.56
16.67
15.27

It is evident that both teachers and educators see the greatest benefit in having forest
topics taught by a forest pedagogue. They justify this by the fact that the pupils “get new,
expert and accurate information”. Up to 26.41% of the participants have a similar opinion.
Also, in the process of conducting the interviews, the participants commented
“Pupils perceive someone new, an expert, as something interesting and then they
can remember much more from them than from the teacher. [...] Forest pedagogues
can tell interesting stories from the forest [...] they can talk about mushrooms,
animals, interesting things about trees.” They also recalled that “few teachers have
expertise in this area [...] teachers do not present this information in the way that a
forest pedagogue does, in such an experiential way.” In Diagram 2, the positives of
this teaching that the pedagogues see are summarized:
can attract and
keep attention

can motivate

Forest
pedagogue

can convey
information in an
experiential way

can explain a topic
expertly and
in depth

Diagram 2. Contribution of the forest pedagogue to the educational process
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When analyzing the data obtained from the questionnaires, the authors found
that both teachers and tutors see the benefits of the Forest Pedagogy in terms of the
development of pupilsʼ personality not only in terms of knowledge but also in the
social-emotional aspect. The following statements are proof of this: “They would
definitely develop a better relationship with nature, empathy towards forests, fauna,
flora, but also empathy among the pupils themselves [...] Overall, such a mindset in
global dimensions that they think about others and do not only tend to fulfil their
own needs.” They also report “a better attitude towards animals [...] a deeper
knowledge of the forest also encourages them to be more considerate, to save
nature.”
The following statements will indicate that the participants are also aware that
the pupil can develop psychomotor skills within the Forest Pedagogy too. This is
evidenced by the statements: “especially the contact is important, that they do not
get information in the classroom, but that they see the forest with their own eyes. [...]
In the forest, there is a different terrain and, nowadays, children are not used to
moving, walking in such terrain. Gross motor skills are developed there.”
From the presented data, it can be claimed that both teachers and educators
are aware of the positive benefits of the Forest Pedagogy in terms of the
development of the pupil's personality. They will not only acquire knowledge about
forests, animals, and the profession of forestry, but they will also develop a more
lasting relationship with nature, encouraging their empathy for forests as well as
empathy among the pupils themselves. They will also acquire the ability to move in
more difficult terrain, in a forest environment.

CONCLUSION
Results of research outputs can help teachers cooperate with forest
pedagogues and transfer of learning content to the natural environment, where a
child has to overcome the natural barriers, rules of conduct in the forest, to carry
responsibility for someone, collaborate, etc., so it can lead to overcoming life
barriers and ultimately to respect the rules in life.
Forest, in this case, is not just utilised as a studying place or a learning tool,
forest is becoming a study object, the aim of the investigation and didactic tool.
Forest is annually updating, constantly changing; it is a nature textbook that enables
pupils to create a closer relationship with the natural environment to protect nature.
At the same, time pupils can have real contact with the living organism in the forest
area, observe, study and watch each detail in a forest, which will enable them to
develop skills in nature and better understand the sustainable forestry principles and
realistic views on the world. These educational approaches will reinforce such
values as respect and responsibility for natural resources and the natural
environment together with love and empathy with all living creatures including
human beings.
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ШУМСКА ПЕДАГОГИЈА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ЊЕНО
ПОИМАЊЕ ОД СТРАНЕ ПЕДАГОГА
Резиме
У данашње време у Словачкој учитељи и васпитачи на основном нивоу
образовања показују велико интересовање за сарадњу са шумским учитељима.
Сарадња се односи на област испуњавања образовних стандардa и циљева на теме
везане за шумско окружење. То су углавном теме из области Човек и природа,
Човек и друштво као и Човек и свет рада. У раду су представљени резултати
истраживања са учитељима. Предмет истраживања су била мишљења учитеља
о сарадњи са шумским учитељима као и мишљења о утицају шумске педагогије
у образовању.
Кључне речи: шумска педагогија, шумски педагог, образовне области,
васпитач, школска сарадња.
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SUPPORTIVE EDUCATION FOR CHILDREN
WITH ALCOHOL-DEPENDENT PARENTS
Abstract: This contribution deals with the influence of addiction in
parents on social aspects of their childrenʼs lives. Children having a parent with
an addiction are at risk of experiencing direct effects, such as parental abuse or
neglect, or indirect effects, such as fewer household resources. Previous research
indicates that the negative effects of addicted parents may differ depending on the
type of addiction the parent has (i.e., alcohol or illicit drug). Alcoholism has
many victims but perhaps the most defenseless of them are the children of
alcoholics. Instead of their parents being sources of wisdom and nurturing, such
children have to survive with adults who are violent, unpredictable, and given to
their own impulses and desires. Children of alcoholics face risks of mental health
trauma and substance abuse in their own adult years, but whether they make the
choices of their parents is a complex issue. Our paper describes the scenario of
addiction in the family, its impact on the family and codependence syndrome.
The authorʼs priority was to identify the consequences of parentʼs alcoholism on
childrenʼs socialization and to describe the influence of alcohol dependence on
the childrenʼs adult lives. In the conclusion of this article the author offers options
of solving this issue caused by codependence.
Keywords: supportive education, children, family, codependence,
alkohol-dependent parents.

INTRODUCTION
Alcohol use is often part of the fabric of marriage and family life, and
although it is associated with certain positive effects, excessive drinking and alcohol
disorders can exert a negative effect on the marital development and on the
development of children in the context of the family (Leonard & Keilen, 2007).
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An addiction is an obsession which enslaves humans, rids them of their
freedom and personal integrity. Without trying to fight to overcome it, great
destruction awaits the human in their life (Křivohlavý, 2003). According to the
World Helath Organisation, addiction is “The state of regularly repeated or chronic
intoxication by psychotropic substances. The WHO considers an addiction an
intoxication, as in, a consequence of repetitive ingestion of natural or synthetic
drugs, when it shows an undeniably harmful effect on the individual, social group,
or society” (Gohlert & Kuhn, 2001). The issue of addiction is worldwide. Many
international – scale experts are looking for effective ways to get over an addiction
or prevent it (Fischer & Škoda, 2009).
According to Gebsattelʼs theory (In Längle, Probst, 1997), addiction arises as
a consequence of the feeling of emptiness and impulse leading to self-destruction,
which every human carries inside of them.
In the paper, we focused on connections between the phenomenon of the
alcohol depend parents and the concept of adverse childhood experiences. Children
of addicted parents may react to what they experienced in primary families in
different ways. The mutual interactions of risk and protective factors in family
create an environment in which a child finds its own place, own explanations, and
own ways to survive.
The aim of our work is to highlight the possibilities of helping children of
dependent parents in school environments.

ALCOHOL DEPENDENCE AND ITS IMPACT ON A FAMILY
Alcohol dependence is often called an illness. Alcohol is the most used and
most socially acceptable addictive substance. It is used in many social rituals. One
can obtain it without difficulty, for fairly little money, and it is available most
everywhere (Straka, 2005).
WHO (In Drogy, 2014) states: “The dependence on alcohol comes in when
one cannot, despite their best judgment, stop the usual excessive consumption of
alcohol, or lower its intake without the apparition of abstinence symptoms”.
Mentions of alcoholism and its harmful effects were made as early as in the
works of Hippocrates, Aristoteles, Galeanos or Avicennos, but the breakthrough in
medical perception of alcoholism occurred on the turn of the 18/19th century. In
1849, the Swedish doctor Magnuss Huss, for the first time in human history,
described alcoholism as an illness with a wholesome clinical description (Kunda et
al., 1988). Alcoholism was officially accepted by the WHO as a medical problem
100 years later (Kalina, 2003).
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The medical point of view differentiates among five basic types of addiction.
Gohlert and Kuhn (2001) state:
1. Alpha Type, in which temporary mental addiction occurs, the individual
does not lose control, he is though a conflictual, tipsy type, whose drunkenness
causes minor familial and social misunderstandings.
2. Beta Type, typical by excessive, but not regular consumption of alcohol.
The weekend or occasional drinker, not developing psychological or somatic
addiction, but some somatic problems occur when consuming alcohol, such as nerve
inflammation or gastritis.
3. Gamma Type, significant by the loss of control under the influence of the
addictive substance, accompanied by psychological, and at a later stage, even
somatic addiction. The alcoholic is still able to abstain, although the tolerance
margin rises. Alcohol poisoning is regular in this type.
4. Delta Type is unable to abstain, but maintains control over the
consumption, therefore excessive drinking and poisoning do not occur. This type has
to drink alcohol daily, so they are almost never sober.
5. Epsilon Type is quite rare. After a couple of months, disturbances lasting
more than one day occur due to compulsory drinking. Control is lost and a state of
distortion occurs. These individuals tend to be clinically and socially inconspicuous.
Different types of alcoholism overlap, thus the development of the illness is
marked by transitions among them.
Alcohol dependence not only influences the life of an individual, but also has
a great impact on their family, A family with an addicted member has a range of
complications, relationships get disturbed among its members, divorces occur
(Vasilescu, 2011).
Most families and our society in general do not abide to clear rules (there are
rather no rules) of substance abuse – especially when referring to alcohol. What
happens in our families is decisive for behaviour of children. In this respect,
sociological theories of deviations stress the importance of environment where
children are raised, and which influences their opinions, attitudes, and values. This
relates mainly to family, which is confirmed by many research studies. Boundaries,
relations, and balance are violated in families with addicted parents. There are many
risk factors in such environment. According to Savignac (2009), factors such as
instable family income, broken family, frequent moving (family mobility), mental
disorders / illnesses of parents, substance addiction of parents, young or single
mothers, number of children in families and large families, single-parent families,
and risky behaviours of parents in past belong to risk factors. Addicted parents fail
in their roles, do not fulfil them in relations to their children or even to themselves.
In the overview study, Čablová, Miovský (2013) identified the most frequent risk
factors in educations as follows: absence of emotional ties and poor relationships in
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family, low social support, parental control, family conflicts, absence of ties in
family and absence of parental care, inconsistent approach, inefficient parenting, and
presence of a drug-addicted parent. The research by Jandáč, Richterová, Šastná
(2019) showed that higher parental control by father is connected with lower
prevalence of children drinking alcohol, and mother´s warm approach is a protective
factor in prevention of addictionsʼ emergence. Addicted parents fail in these
approaches towards children.
We differentiate three basic types of alcoholic families:
1. Families where the father is addicted to alcohol
In the present, the father is still perceived as the main breadwinner whose
most important duty is to sustain the family, mainly on the material side. This means
that if the father is the one addicted to alcohol, the family suffers not only mentally,
but also financially and/or materially. An alcohol-dependent father does not support
his family financially, instead he uses his salary to satisfy his interests. It often
happens that the father loses his job due to addiction, becoming unemployed, which
is when he starts buying alcohol using the financial resources of his wife.
In the behavior of an alcohol-dependent father we recognise two situations:
one, when he is under the influence of intoxication, and another in the periods of
sobriety. A difficult situation for the relatives starts when the addict becomes
aggressive in the period of intoxication, be it physically or verbally. In the time of
the fatherʼs sobriety the family members are exposed to incessant promises,
breaking of said promises, repetitive lying, evading answers, denying the alcohol
problem and rationalization of the drinking.
In a family like this, the mother tries to take on the fatherʼs role. Many times,
due to financial hardship, she works several jobs at a time to compensate for the
financial deficit of the family, caused by the father´s alcoholism. Caring for the
family and the functioning of the household are all on her shoulders. Often, she
spends extra energy to deny the alcoholicʼs problems and misdemeanours. She is
chronically tired and overworked, which shows significantly on her behaviour, even
towards her children. She is irritated and has inadequate reactions to her children
and their needs. She tries to realise the situation and behave kindly towards her
children, but given her state she oftentimes is left without even enough energy to
smile. She is glad if the children do not have any bigger problems at school, which
she would have to solve, and when she doesnʼt have to pay the least bit of attention
to the child. The child is often screamed at, and in case some problems appear with
the child, the mother emotionally blackmails them using the familyʼs situation
(Phrases like “Why are you making up more problems for me?”, “Can´t you see I´m
busy?”). The child cannot understand the motherʼs behaviour, they reproach the
mother mentally because they are unable to realise that her behaviour is caused by
being overworked and the tiredness and exhaustion that comes with it.
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A big paradox in this situation is that the child often tends to have a closer
relationship with their father. The relationship with the alcohol-dependent father is
not always negative. In fact, ambivalent emotions prevail: love and hate, hope and
disappointment, friendliness, understanding, but also resentment, fear, refusal. The
child is disappointed many times and this disappointment can lead to a lack of
confidence not only towards the father, but is also generalised as a lack of
confidence in the whole “outer world”.
2. The mother addicted to alcohol
In our society the mother is perceived as the one who makes the household
function properly, cares for the children. If the mother is addicted to alcohol, the
family suffers in this aspect, too. In a more advanced stage of the motherʼs
addiction, the children are neglected not only mentally, but also physically, they are
dirty, hungry and go to school unprepared.
The situation goes unnoticed by the father/husband, probably because of work
duties keeping him out of the house and family. The mother´s duties are most
frequently taken on by the grandparents, or the eldest child of the family. In the case
of the duties being taken on by the eldest, premature maturity occurs, because the
tasks are not ones they would normally accomplish, regarding their age. The mother
realises her addiction, she reproaches herself for the situation, tries to start again and
live a “normal life”. She seeks impulses which would mean this new start, such as
painting the house or moving, or a change of personal image or profession.
The addiction is habitually stronger, though, so the mother fights with
repeating failure, which only reinforces her alcohol addiction. She also reproaches
herself for neglecting her children.

Figure 1. The incidence of harsh parenting is highest for mothers
with significant alcohol-related impairments whose children show high levels
of frustration, anger, or aggression (Dow, 2019)
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In alcohol-dependent women, apart from the frequent remorse, we also
observe, mainly at the start, a strong tendency of hiding the addiction from her
surroundings, normally they manage to do this for a quite long time. Lies, evading
and denying the problem take on a bizarre form. Uhlinger and Tschui (2009) state
that one out of every three alcohol addicts is a woman.
Jacques et al. (2019) observed mothers and their children in two contexts:
during free play and during a cleanup task. Coders then rated each of the mothersʼ
interactions on a nine-point scale measuring the degree of harshness (The
researchers also collected observations about the childʼs temperament through
another set of experiments, and assessed the motherʼs alcohol dependence with the
help of a widely-used diagnostic interview schedule). The study focused on mostly
ethnic minority, low-income families, following a high-risk sample of 201 moms
with their two-year-old children over a one-year period, observing behaviors during
nine separate visits to a research laboratory. They found that:
1. Alcohol-dependent mothers act more harshly when disciplining, but not
when playing with their child.
2. Alcohol-dependent mothers used harsher discipline when their child is
highly frustrated, but not when their child is sad or fearful.
3. A childʼs temperament plays a direct role in how mothers react: when
children express intense negative emotions such as defiance and anger, or aggressive
traits, mothers are more likely to react harshly.
4. A motherʼs alcohol dependence is a significant predictor of harsh
parenting over time-well above other parenting risk factors, such as mental
disorders, the mother's age, and family income. Specifically, harsh parenting among
non-alcohol-dependent mothers decreased by 36 percent over the one-year study
period; however, among alcohol-dependent mothers harsh parenting increased by
about 9 percent during that same time.
5. Mothers with greater psychological-behavioral difficulties stemming from
alcohol impairment-who also have children with higher levels of negative
emotions, behaviors, and characteristics-show higher levels of harsh parenting over
time. Mothers with alcohol-related impairments were approximately 66 percent
more likely to become harsher over time compared to mothers without alcoholrelated impairments.
3. Both parents addicted to alcohol
According to Okruhlica et al. (1998) this is a serious pathological situation,
which, paradoxically, sometimes holds the partners together substantially longer
than in asymmetric pairs, where there is only one alcohol-dependent person. In this
case, the partners are not bonded by deep feelings or love, but by a common passion
– drinking alcohol. They realise that a different, non-dependent partner would not
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stay with them, whereas with this one they have feelings, problems in common, that
are the center of their thinking. Even if they manage to get over the addiction and
abstain, the relationship is almost always doomed. The abuse of alcohol in both
partners has catastrophic consequences on the lives of their children. They are very
vulnerable, mentally and physically neglected, sometimes abused. Many times, the
phenomenon of parents alternating in drinking occurs.
The worst situation arises if both parents drink parallelly, at the same time.
The atmosphere of the family is emotionally unstable, aggressivity prevails and the
parents fail to bring up their children. The eldest children take care of the younger
siblings. The parentsʼ behaviour represents a difficulty for them. In many cases this
supports the siblingly cohesion, but this is not always true. They could be aggressive
and maladaptive and they fail in school. Influenced by the situation, they try to run
away from home, many times they show suicidal thoughts or intentions. As adults,
they show mental and social problems – they get into a repetitive, vicious violent
circle – men become alcoholics and girls, more frequently than average, find
addicted partners again (Bentovim, 1998).
Pathological addiction to alcohol and focus on it and its acquiring means the
loss of interest for oneself in man, but also loss of interest in oneʼs family, their
sentimental life weakens, the family is disrupted (Višňovský & Valentík, 1989). A
dysfunctional family system can create individual psychopathology, which then
complicatedly affects the optimal functioning of the family as a whole (Matoušek In
Sobotková, 1997).
The conduct of a family member within the family system is affected by the
conduct of the other family members. Uncontrolled alcoholism menaces the
effectiviy of communication in the family, emotinal relationships crash, the family
members feel loneliness, emptiness. Often, the most important conclusion of
alcoholism in the family is the children leaving at the first opportunity, although
they are not ready for a self-sustaining life (Profous, 2011).
A family with an alcohol-dependent member gradually passes from a healthy
one to being a codependent family, its viewpoint on addiction changes, it passes
through several phases shown by changes in the membersʼ behavior and are
acompanied by diverse feelings.
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CODEPENDENCE SYNDROME
The term codependence emerged in the 80ʼs in the United States of America.
It started being used in treatment centers in Minnesota. They used it in alcoholics
anonymous groups, with the members of the addictsʼ families. In the 40ʼs, groups
founded by addictsʼ spouses started to arise gradually. Their main goal was to
understand the system and main principles of codependence and to learn to handle
situations caused by it (Laskovská, 2007).
Codependence is characterized by a person belonging to a dysfunctional,
one-sided relationship where one person relies on the other for meeting nearly all of
their emotional and self-esteem needs. It also describes a relationship that enables
another person to maintain their irresponsible, addictive, or underachieving behavior
(Lancer, 2016).
Either a child, adult child, adult, partner, wife, grandparent or friend can be
codependent. The nature of codependent behaviour is an uncontrollable need to help
and control (Vasilescu, 2011).
Codependence is frequently the main reason why the family memberʼs
alcohol dependence persists.
It shows these characteristic signs:
 the need for caring after others,
 pathological behaviour,
 lack of self-confidence,
 incessant controlling and self-blame for the situation arisen in the family,
 long-time denial of the existing problém,
 predispositions for addiction,
 failing communication,
 insufficient boundary determination,
 little shown confidence,
 anger.
While statistics on codependence in children are lacking, experts agree that it
is becoming an increasingly more prevalent problem. Historically, there was an
expectation that children become more autonomous at a much younger age (Cassada
Lohmann, 2013).
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Jackson 1958 (In Gabura, 2012) describes the stages through which a family
with an alcohol-dependent member passes:
 the family tries to deny the problem and have everything under control,
 the family tries to rid itself of the problem, isolating the member,
 the family is disorganised, conflictual situations and threats occur,
 the family desperately tries to find solutions, shows effort to reorganize,
 the family wants to flee the problem, the addict is isolated,
 the family reorganises by seeking specialised help.
According Cassada Lohman (2013) general rules within families that may
cause codependency may include:
 Donʼt talk about your problems or how you feel.
 Feelings should not be expressed.
 Be strong and “suck up” your problems.
 Work hard, be good, seek perfection.
 Strive to meet unrealistic expectations.
 Do as I say not as I do.
Alcohol dependence in a family member remarkably affects their children. The
family environment of Children of people with alcohol dependence (COAs) was
characterized by lack of independence for its members, greater perceived control and
lack of adequate cultural and intellectual activities (Raman, Prassad, Appaya, 2010).
There is help for recovery and change for people who are codependent. The
first step is getting guidance and support. These symptoms are deeply ingrained
habits and difficult to identify and change on your own. Join a 12 – Step program,
such as Codependents Anonymous or seek counseling. Work on becoming more
assertive and building your self-esteem (https://psychcentral.com/lib/symptomsof-codependency#5).

HELPING CHILDREN WITH ALCOHOL-DEPENDENT PARENTS
Pavelová (2009) states that in the current time, very little attention is paid to
the codependent. She considers the existing self-help groups meaningful groups of
people trying to achieve a new quality of life. She considers elements which help
weaken the feeling of isolation in people with any type of problems, while also
offering emotional support, or other help mutually offered among the group
members, substantial in the work of any self-help group.
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A significant element of the system is dealing with hardship through mutual
help among people with similar difficulties (Matoušek, 2001).
According Childrenʼs programme Kit (Supportive Education for Children of
Addicted Parents) (2003), growing evidence suggests that genetics and social
environmental factors can predispose children of alcohol-dependent parents to the
onset fo behavioral problems or to become abusers of alkohol or illegal drugs
themselves. These children also are at a higher then average risk for problems in
school and in social relationships, factors that can result in still greater stress for
families in which parents are in treatment for substance abuse. Children of alkoholdependent parents can and often do overcom the effects of these potentially damaging
environmental and genetics factors. Prosctive interventions, such as support groups for
the children of parents in treatment for alcohol dependence can benefit both the
children and their parents. The entire family can be strengthened, their stress levels
reduced, their resililence enhanced, when services are provided to these children.Groups
provide education, a safe and supporitve environment in which children of alkoholdependent parents can explore and expúress their feelings freely. They are a safety net,
building a sense of belonging, reducing isolation, and enhancing protective factors.
Groups also lessen children´s confusion and provide a framework for understanding
their experiences. Children are empowered in groups and they have fun.
In Slovakia, the self-help groups exist as an option of self-help for adult
children of alcohol addicts. In 1935, the first of such groups emerged in the US. In
these groups, friends and relatives of alcohol addicts come together to support each
other, exchange experience, give each other strength to solve their common
problem. The group was founded with the goal of helping families. Within Al-Anon,
adult children of alcohol addicts meet because their parentsʼ drinking has left
consequences on them. There are no professional therapists nor specialised expets in
Al-Anon. They create informal discussion groups, where group members talk about
their feelings, learn to work with their fear, to understand their feelings, and work
together on their healing.
Another option of effective help for adult children of alcoholics is social
counseling. The primary goal of social counseling should be removing the victim,
sufferer, or codependent role. It is necessary to help in removing feelings of anger,
hate toward the addict and fear. Within individual counseling, there are solutions to
any neurotic problems, which are the result of long-term trauma or victimisation.
Importance is mainly attributed to education in the matters of alcoholism to exclude
myths forthcoming from distorted information and possible stigmatisation.
Okruhlica (1998) is of the opinion that professional counseling in the area of
addiction should be left in the hands of medical workers, as in, specialised doctors
working in the area of addiction, psychologists and trained nurses. Pavelová (2008)
opposes this, stating that specialised social counseling aimed at the area of addiction
belongs not only into the competence of medical workers, but also social workers
having acquired the necessary knowledge and having the personal prerequisites to
work with an addicted client.
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CONCLUSIONS
Children of parents with alcohol dependence syndrome are particularly at
high risk for substance use as well as other emotional and behavioral problems such
as learning disability, hyperactivity, psychomotor delays, somatic symptoms and
emotional problems (Raman, Prassad, Appaya, 2010).
Children who, in the family of an alcohol addict, are constantly injured and
oftentimes confused by what's happening around them, protect themselves by lying,
denying and hiding their feelings, and avoiding close relationships.
The addiction of the parent greatly affects the child's self-confidence. The
child is not capable of social contact and constantly blames themselves for the
pathological situation in the family. The lives of children with parents addicted to
alcohol are affected even into adulthood. They have low self-esteem, feelings of
inferiority, they are unable to finish tasks. They have a big problem relaxing in
company, which stems from their high levels of self-control, and an inability to
confide in other people. They use the form of defense, acquired in childhood and
adolescence, in adulthood, without realising it (Šavrnochová, 2011).
It is necessary for children of alcohol-dependent people to get adequate help
and could thus fully live their life. In our society, though, we do not yet realise the
need for help for children who, during their whole life, have suffered due to the
alcohol addiction of their parents.
The following tips can help prevent codependency and create a positive
parent-child relationship:
 Establish a trusting relationship.
 Maintain healthy boundaries.
 Set reasonable rules.
 Set realistic expectations.
 Encourage your child to openly express his/her thoughts and feelings.
 Provide a nurturing and supportive environment.
 Allow your child to explore and be independent.
 Encourage problem solving. Donʼt rush to fix everything; rather, guide
and encourage your child to find the solution.
 Provide positive feedback and give lots of compliments.
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 Build self-esteem by encouraging your child to try new things, and to
persevere with difficult tasks. Believe in your child's ability to achieve.
 Most important, build them up with words; donʼt tear them down.
A primary goal of parenting is to provide an environment for children to grow
to be happy and independent adults. Codependent children will struggle to achieve
that goal (Cassada Lohman, 2013).
Treatment of codependency includes education and individual and group
therapy. Parents of codependent children must learn to challenge distortions and
unrealistic expectations and identify self-defeating behavior patterns.
Pedagogical implications
It is necessary to support specialised education of competent people working
in this field. It is also indispensable to get a multidisciplinary team into their
treatment, consisting of a special pedagogue, a social worker, a psychologist and a
psychotherapist. Systematic implementation of specialised teams into practice can
perspectively influence not only the mental health of alcoholicsʼ children, but also
diminish the risk of addiction in families they will further create themselves.
We consider it is important for school-age children to understand the issue of
addiction. Therefore, we think that it is important to convey the topic of addiction
risk to children through discussion not only in professional lectures, but also in
selected subjects within the framework of teaching.
For individual work with the children of dependent parents, it is necessary to
know the professional procedures. Van Fleet (1994) mentions the following as
therapeutic goals which are applied for children in education:
 give the children the possibility to know and express their feelings,
 give the children the opportunity to be heard out,
 help the children find effective ways to solve problems,
 increase the childrenʼs self-confidence and self-worth,
 increase the childrenʼs confidence toward their parents,
 reduce the current problems,
 help the children develop a more active behavior,
 support an open and collective atmosphere inside the family (and also
inside the school environment), which adds to the child's healthy and
balanced development in all the spheres, social, emotional, intellectual,
behavioral, physical and mental.

38

Juhásová, A., Balážiová, P.: Supportive Education for Children with Alcohol…
ЗБОРНИК РАДОВА  ГОД. 24  БР. 23  ДЕЦЕМБАР 2021  27–42

Two projects that are examples of programs meeting the criteria noted above
are Project Northland (Perry et al., 2002) and Communities that Care (Hawkins et
al., 2009). These community-wide programs used evidence-based school curricula,
supplemented with parental involvement, peer leadership, and community action to
achieve reductions in the onset of alcohol use in early adolescence.
Some pedagogical implications and possible ways of educational support we
can see in specialised institutions offer a variety of programmes, procedures and
ways of helping children of dependent parents. For example, Our health service
(2021) offer some advices, how to help a child of a problem drinker. This and
similar programmesare oriented towards an individual approach to the child and
could therefore be well usable even in the school environment.
We treat as important, that children of alcoholics need the support of
professional school counselors. Currently, many children of alcoholics remain
unidentified within schools. Therefore, these students may not be receiving the
counseling services they deserve and require (Lambie & Shary, 2005).
We can only affirm the already known suppositions that delinquency
prevention in children and juveniles definitely depends on positive relationships. In
our case, it showed that a good relationship with parents and school shows a lower
risk of delinquency emergence in school environment. It also showed the
relationship between the parentsʼ employment, child´s preference and subsequent
risk behavior. Based on our findings, we can also formulate the supposition that in
risk behavior (alcohol and other psychoactive substance use) it is not possible to use
oneʼs potential. This reflects that specific needs of children and juveniles require
sensitive actions. It is therefore doubtless that it is necessary to give this issue an
attention on the levels of education, science or practice itself. If young people learn
to raise children without violence, its line will weaken and an ambiance of
acceptance, understanding and affectionate relationships.
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СУПОРТИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ ЧИЈИ СУ РОДИТЕЉИ
ЗАВИСНИ ОД АЛКОХОЛА
Резиме
Овај рад се бави утицајем зависности код родитеља на друштвене аспекте
живота њихове деце. Деца која имају родитеља са зависношћу ризикују да доживе
директне последице, попут злостављања или занемаривања од стране родитеља,
или индиректне последице, као што је мањи број погодности у домаћинству.
Претходна истраживања показују да се негативни ефекти родитеља зависника
могу разликовати у зависности од врсте зависности коју родитељ има (на пример
од алкохола или недозвољене дроге). Алкохолизам има много жртава, али можда
су најнезаштићеније од њих деца алкохоличара. Уместо да им родитељи буду
извор мудрости и неге, таква деца морају да преживе са одраслима који су
насилни, непредвидиви и да буду препуштени њиховим импулсима и жељама.
Деца алкохоличара суочавају се са ризицима траума менталног здравља и
злоупотребом супстанци у својим одраслим годинама, али да ли доносе одлуке као
и своји родитељи је сложено питање. Наш рад описује сценарио зависности у
породици, њен утицај на породицу и синдром међусобне зависности. Приоритет
аутора био је да идентификује последице алкохолизма родитеља на социјализацију
деце и да опише утицај зависности од алкохола на одрасли живот деце. У закључку
овог чланка аутор нуди опције за решавање овог проблема изазваног узајамном
зависношћу.
Кључне речи: супортивно образовање,
зависност, родитељи зависни од алкохола.
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СТРУЧНИ ИСПИТ КАО ОБЛИК СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊА У УЧИТЕЉСКИМ ШКОЛАМА
У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ У ДРУГОЈ
ПОЛОВИНИ 20. ВЕКА
Апстракт: Стручни испит у учитељској школи имао је посебну
тежину и значај. На стручном испиту, млади учитељи су морали да покажу
зрелост, солидно знање и умеће, и да га примењују у пракси. Критеријуми
оцењивања били су веома строги, у толикој мери, да је само један број кандидата од укупног броја пријављених положио испит у првом испитном
року. Насушна је потреба и задатак сваког наставника (учитеља) у трагању
за новим знањем, стваралачка примена знања у датим условима и сталан
напор да се ради боље и успешније. У том циљу веома је битна и важност
рада на развијању одговорности наставника за властито стручно усавршавање. Функција стручног усавршавања треба да садржи у себи захтев за
преиспитивањем у смислу изграђивања отворености наставника за промене,
сузбијања отпора да се раније стечено знање стално наглашава и сматра
довољним, што је из разних разлога код учитеља, у том времену, прилично
било наглашено, а што је, може се рећи, и данас присутно. Ово теоријско
проучавање има за циљ анализирање и представљање једног од облика
(форми) стручног усавршавања учитеља у Босни и Херцеговини у другој
половини 20. века, а то је стручни учитељски испит након завршене учитељске школе. Дакле, ради се о историјском истраживању које се заснива на
анализи доступне, релевантне документације.
Кључне речи: стручно усавршавање, учитељске школе, стручни
испит.

УВОД
Овај рад обухвата истраживање једног комплексног проблема из педагошког наслеђа који припада одређеном временском оквиру, одређеном простору и друштвеном систему. Свакако да је познавање педагошке прошлости
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један од неопходних услова за сваку целисходнију педагошку акцију. Резултати историјско-педагошких истраживања осветљавају савремене педагошке
појаве и процесе, помажу у тражењу и изналажењу најбољих решења. Критичким сагледавањем и применом тековина прошлости могуће је спречавање и
понављање грешака у савременом васпитању и образовању, што је један од
циљева историјско-педагошких истраживања, па тако и овог рада који се, иначе, ослања на истраживање изворне грађе и релевантних чињеница. Поглед
напред је увек неопходан, све нове мере се морају заснивати на савременим и
будућим потребама, али исто тако, и на претходном искуству, те је ретроспективно разматрање одређене проблематике насушна потреба и проблематике
стручног усавршавања (наставника) учитеља, јер потреба за индивидуалним,
личним усавршавањем стара је колико и само човечанство. О потреби и значају усавршавања наставника писали су многи аутори (научни радници), те
тако Василијевић (2008) указује, да човек током историје није радио на себи, и
да није унапређивао своје интелектуалне и радне капацитете, било као индивидуа, било као интегрисани члан друштва, данас не бисмо могли говорити о
друштвеном, научном, техничко-технолошком напретку, нити бисмо били
његови сведоци. Отуда и важност овог проучавања, стручног испита у учитељским школама у Босни и Херцеговини у другој половини двадесетог века, као
једног од основних облика стручног усавршавања наставника разредне наставе
(учитеља) у васпитно-образовном систему Босне и Херцеговине (шездесетих
година 20. века). У послератним годинама (1945) у Босни и Херцеговини, као и
другим републикама бивше Југославије, учитељи нису обављали само наставне задатке у школи, већ су били много шире ангажовани: радили су као васпитачи у дечијим и ђачким домовима, у предшколским установама, врло често су
обављали послове професионалних културних и политичких радника, а радили
су и на народном просвећивању. Због тога се у том периоду наглашава потреба
образовања и усавршавања већег броја учитељског кадра.

OБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА У УЧИТЕЉСКИМ ШКОЛАМА
У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 20. ВЕКА
На основу анализе, увиђамо да је рад учитељских школа, од 1950.
године па до 1972. године у Босни и Херцеговини, у погледу дужине трајања
имао четири специфична периода:
 четворогодишње школовање учитеља од 1949/50. до 1953/54. године,
 петогодишње школовање од 1953/54., тј. (1956/57) до 1960/61. године,
 четворогодишње школовање од 1961/62. до 1972. године и
 гашење (супституција) учитељских школа оснивањем педагошких
академија (1972. године).
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Трајање образовања учитеља у Босни и Херцеговини, кроз школски
систем (формално образовање), различито је, има дуг пут, почев од кратких
течајева од неколико недеља (месеци), па преко учитељских школа које су трајале три, четири и пет година, па опет скраћене на четири године, и разних
комбинација на педагошким академијама као средњим и вишим школама, до
факултета. Тако су учитељи свој професионални статус подигли са средњег, на
виши, па на факултетски ниво. То се директно одражавало и на њихова звања
и то: учитељ, наставник разредне наставе и професор разредне наставе.
Школовање учитељског кадра првих година после рата (1945) спадало је
међу главне преокупације не само просвете него се оно сматрало и кључним
кадровским питањем међу тадашњим политичким задацима. Папић (1981)
истиче да се дефицит учитеља није јављао ни у једном крају Југославије као
што је то било у Босни и Херцеговини, па је то на неки начин представљало и
општејугословенски просветни проблем.
Осим учитељских школа у Сарајеву, Бањој Луци и Мостару, отворене су
1946. године још две учитељске школе, у Тузли и Травнику, а 1947. године у
Бихаћу и Дервенти, док је учитељска школа у Љубушком отворена 1948. године. Годину дана касније, 1949, отворене су учитељске школе у Бијељини и
Ливну (Papić, 1981). У Приједору и Фочи учитељске школе отворене су 1960.
године, док је у Јајцу учитељска школа отворена 1961/1962. школске године
(Адемовић, 2009). Савезни комитет за науку и културу, који се од 1949. године
назива Министарство за науку и културу ФНРЈ, у 1948. и 1949. години развио
је широку активност у области школства (Papić, 1981). У овом периоду објављен је и Наставни план за учитељске школе у ФНРЈ. Пошто је у Босни и Херцеговини учитељска школа имала још трогодишње школовање, морало се
одступити од недељног броја часова за поједине предмете, иако су се сви
предмети налазили у Наставном плану (Општа педагогија, Историја педагогије, Психологија – општа, дечија и педагошка с логиком; Методика и школски
рад, Основи марксизма и лењинизма, Матерњи језик и књижевност, Руски
језик, Историја, Устав ФНРЈ, Географија, Природопис, Хемија са основама
минерологије, Физика, Математика, Ручни рад, Певање и свирање, Цртање и
лепо писање, Фискултура, Предвојничка обука).
Због велике потребе, као и великог интересовања омладине за овај
наставнички позив, у Босни и Херцеговини су почели радити, уз прве учитељске школе, и учитељски течајеви. Школске 1950/51. године број учитеља који
су се школовали у редовним учитељским школама био је 256, док је број учитеља који су се школовали на учитељским течајевима био 68. Школске
1951/52. године тај број је износио 48 у учитељским школама и 184 на учитељским течајевима, док их је наредне школске године у учитељским школама
било 344, а 87 на учитељским течајевима (Papić, 1981: 137). Краћим школовањем и оспособљавањем на учитељским течајевима велики број привремених
учитеља долазио је врло млад у школе. Педагошка служба је полазила од става
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да је школовање учитеља било доста лоше, па је у читавом периоду била у
непрестаном активном односу према ваншколском усаврша-вању наставника.
Од 1950. године, када се школовање у учитељским школама у Босни и
Херцеговини продужило на четири године, ниво стручног и педагошког образовања у овим школама приближава се образовању које се у то доба стицало, у
школском смислу речено, у развијенијим републикама ФНРЈ. Тадашње учитељске школе добијају актуелни наставни план и програм, који се у свему
подудара с оквирним Савезним планом и програмом за учитељске школе у
Југославији (Papić, 1981).
Током рада на реформисању основне школе у периоду од 1956. до 1958.
године, Смајкић (1989) истиче да у првом концепцијском одређивању планског развоја институционализованог система васпитања и образовања у нашој
земљи (Проблеми школске реформе, Предлог система васпитања и образовања
у ФНРЈ, Основни закон о школству и др.), наглашавала се потреба, да се оснују педагошке академије као јединствене више школе за образовање наставника
разредне и предметне наставе у основном васпитању и образовању.
Од 1958. године па надаље посебно се разматра питање образовања и
усавршавања учитеља. Истицана је потреба стварања јединственог система
који ће омогућити реализацију реформских захтева. Од предложених институција за њихово образовање прихваћене су педагошке академије које, са моделима сталног стручног усавршавања, морају чинити јединствен систем за припремање наставничког кадра. Такав систем требао је да смањи разлику у припремању разредних и предметних наставника што се у ранијем периоду негативно одразило на наставу. Учитељи су и поред бројних обавеза прихватили
реформу и ангажовали се на решавању бројних задатака. Педагошка академија
је била виша школа за образовање наставника за све разреде осмогодишње
основне школе.

ПОЈМОВНО ОДРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊА УЧИТЕЉА
Стручно усавршавање се као појам различито дефинише у литератури. У
Педагошкој енциклопедији налазимо да је стручно усавршавање наставника,
„облик перманентног образовног процеса (васпитача, учитеља, наставника
појединих предмета, наставника практичне наставе, стручних и осталих сарадника)” (Pedagoška enciklopedija, 1989: 104).
У Педагошком речнику (1967) наведено је да, ради успешнијег обављања дужности наставника и васпитача, као и културне мисије просветног и
друштвеног радника у средини у којој живи и ради, учитељ мора, поред
солидне стручне спреме, да располаже и општим образовањем. Учитељ мора

46

Шкипина, Д.: Стручни испит као облик стручног усавршавања у учитељским...
ЗБОРНИК РАДОВА  ГОД. 24  БР. 23  ДЕЦЕМБАР 2021  43–58

стално да ради на свом општем и стручном усавршавању и да прати развој
педагошке науке како би њена најновија достигнућа користио у своме раду и
стваралачким примењивањем и сам се усавршавао (Педагошки речник, 1967).
И у Лексикону образовних термина (2014) налазимо појашњење стручног усавршавања као обавезног дела професионалног развоја. То је процес
захваљујући коме васпитач, наставник (учитељ) и стручни сарадник унапређују васпитно-образовни рад. У току стручног усавршавања они јачају и стичу
компетенције потребне за рад.
Светозар Милијевић (2002) бавећи се проблематиком стручног усавршавања наставника, у свом раду / Стално стручно усавршавање наставника у
функцији унапређивања васпитно-образовног рада, такође, објашњава овај
појам. Истиче да стално стручно усавршавање наставника представља облике
перманентног образовног и самообразовног процеса васпитача, учитеља,
наставника свих наставних предмета, дефектолога, стручних сарадника и
наставника практичне наставе, и састоји се у стицању додатних знања и вештина
које су потребне за успешно савладавање захтева произашлих из промена у технологији одређене струке, односно дорађеног занимања. „Почиње непосредно
по завршетку редовног школовања у форми приправничког стажа и полагања
стручног испита и наставља се кроз разноврсне форме самообразовања и програмске активности наставничких школа, факултета, просвjетно-педагошких
служби и стручних удружења” (Милијевић, 2002: 183–184).
Даље стручно усавршавање наставника се реализује путем перманентног образовања. Разлози за укључивање наставника у перманентни процес
професионалног развоја могу бити различити: немогућност да се у току школовања стекне потпуно и довољно образовање и оспособљеност за целокупни
радни век и за све појединачне послове и радне задатке; промене у одговарајућим наукама и подручјима рада и промене у друштву стално захтевају увођење
новина у програме свих нивоа образовања; нова сазнања у педагошким и психолошким наукама, а нарочито у дидактици и методици васпитно-образовног
рада. Још је грчки филозоф Платон увидeо вредност образовања и усавршавања наставника. Како се са развојем друштва, развијала и школа, неизбежно
се мењао и однос према наставнику, као и према садржајима његовог образовања, тако да се образовање и усавршавање наставника поклапало са потребама друштва и владајуће класе.
Седамдесетих и осамдесетих година 20. века стручно усавршавање
наставника је подразумевало проширивање и праћење новина из струке, науке,
дидактике, педагогије, као и идеолошко-политичко и марксистичко образовање. Деведесетих година 20. века концепција стручног усавршавања наставника се базирала на стицању нових знања из четири области (ужестручна
област, дидактичко-методичка, педагошка и психолошка област), али и на стицању вештина и умећа потребних за квалитетно реализовање васпитно-обра-
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зовног процеса. Усавршавање наставника организује се кроз различите облике
који се могу сврстати у две основне групе: индивидуално и групно усавршавање. У Босни и Херцеговини постојали су организовани облици усавршавања
на педагошким академијама и факултетима, као и у центрима усавршавања
наставника. Индивидуално усавршавање наставника започиње одмах по завршетку школовања, односно у току тзв. приправничког увођења наставника у
васпитно-образовну праксу, што се остварује у првој години запослења. Програм стажирања утврђивао се на нивоу републике (Босне и Херцеговине), а
реализовао се, обично, у васпитно-образовној институцији (школи) у којој је
наставник запослен. Стажирање се обично завршавало полагањем стручног
испита. Основни носиоци групног и индивидуалног усавршавања наставника
биле су васпитно-образовне институције у којима су наставници запослени.
Поред ових институција, за поједине садржаје групног усавршавања посебну
законску обавезу организовања и реализовања имали су просветно-педагошки
заводи (од регионалних до републичких), као и друге институције и стручна
друштва наставника.
Последњих година тенденција стручног усавршавања наставника се
усмерава, поред нових знања, и на развој стицања компетенција наставника
неопходних за образовно-васпитни рад.
Познато је да су наставници обавезни, и да могу да се усавршавају кроз
колективне (групне) и/или индивидуалне облике усавршавања, од којих као
колективни (групни) могу бити: учешће у огледним или угледним часовима,
учешће у раду стручних органа школе, учешће на семинарима, саветовањима,
конференцијама и сл. Под индивидуалним стручним усавршавањем подразумева се праћење стручне литературе и часописа (уџбеници, приручници, монографије, енциклопедије...), рад на стручној периодици, интернет претрага,
приправнички рад, истраживачки рад (акциона истраживања), обављање консултација и размена мишљења са колегама, професорима, школским саветницима, с компетентним стручњацима и др. (Василијевић, 2008). У пракси, најчешће и најдоступније стручно усавршавање реализује се на нивоу наставничког већа, актива или других група унутар саме школе, као и полагањем стручног испита. Одређени број наставника одлази на обавезну обуку у организацији министарстава (односно, просветно-педагошких завода), која се реализује
током летњег или зимског распуста (а често и у току школске године).
Како је временом стручно усавршавање наставника постало саставни
део живота и рада школе и важан фактор њеног даљег преображаја, тако је
и у Босни и Херцеговини осамдесетих година 20. века донесен и посебан
закон – Закон о сталном стручном усавршавању наставника као одговарајућа подршка и правна основа (Zakon o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, 1976).
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Доношењу овог Закона претходио је период сазревања уверења о потреби и значају сталног стручног усавршавања наставника о чему сведоче и неки
документи који су претходили овом Закону, а који су битни за афирмацију ове
активности у Босни и Херцеговини. Доношење Општег закона о школству
1958. године, може се рећи да је био почетак правног регулисања сталног
стручног усавршавања наставника, јер је у том Закону прихваћен став да се не
може успешно радити на васпитно-образовној реформи ако и сами наставници
нису упућени у токове промена, као и у процес властитог усавршавања.
Нешто касније, 1970. године, у Резолуцији Савезне скупштине о развоју
васпитања и образовања на самоуправној основи, поред осталог, наведено је и
следеће: „Нужно је систематски остваривати перманентно усавршавање у
нашој струци, као и педагошко-психолошко и андрагошко усавршавање
наставника, васпитача и осталих кадрова. Иницијатори за то треба да буду и
саме васпитно-образовне установе, а носиоци установе за образовање наставника уз подршку стручних установа и организација заједница образовања,
друштвено-политичких заједница и осталих заинтересованих чинилаца. Школе
за образовање наставничког кадра морају се одлучније орjентисати на унапређивање рада и усавршавање кадрова у васпитно-образовним установама на свом
подручју [...]” (Службени лист СФРЈ, бр. 16/1970, према: Svrdlin, 1983: 86).
Стално стручно усавршавање наставника имало је подршку и у Резолуцији X конгреса СКЈ о образовању, где је, између осталог, наведено следеће:
„С обзиром на целину предстојећих задатака у области васпитања и образовања нужно је изградити што потпунији и ефикаснији, марксистички заснован
систем перманентног стручног, педагошког и идејно-политичког оспособљавања и усавршавања наставних и других кадрова” (Десети конгрес СКЈ, 1974,
према: Svrdlin, 1983: 87–88).
Поред наведених уследили су касније и други правно-нормативни акти
којима се настојало уредити и регулисати стручно усавршавање наставника, па
је то учињено и у Закону о удруженом раду 1976. године. Mожда je овим Законом стручно усавршавање наставника, добило и највећу подршку као незаобилазна активност васпитно-образовних институција. Исте године у Босни и
Херцеговини донесен је посебан закон, дакле, Закон о сталном стручном усавршавању наставника којим су први пут правно регулисане све важније појединости ове активности. Нешто касније, стручно усавршавање наставника
добија подршку и у Закону о унапређивању васпитно-образовног рада, а и у
Закону о основном образовању и васпитању истакнута је важност и неопходност сталног стручног усавршавања наставника.
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СТРУЧНИ УЧИТЕЉСКИ ИСПИТИ
Основни облик стручног усавршавања наставника разредне наставе
(учитеља) у васпитно-образовном систему Босне и Херцеговине у другој половини 20. века неоспорно је дужи период био стручни учитељски испит након
завршене учитељске школе (шездесетих година 20. века).
Начини полагања стручног испита за наставнике – приправнике регулисани су посебним правилницима у оквиру стручног усавршавања наставника. Испите (писмени и усмени) које су полагали кандидати као стручне
учитељске испите, а на основу доступних и анализираних, за потребе овог
рада, извештаја комисија о њиховом полагању, видимо да су то били исти
предмети које су полагали и у оквиру дипломског учитељског испита након
завршене учитељске школе (Општа педагогика и Дидактика, Методика,
Практична предавања – Школски рад, Психологија, Српскохрватски језик,
Историја и Географија).
На основу оригиналних извештаја учитељских школа о полагању стручних учитељских испита, које смо анализирали, очигледно је да се оваквом
виду стручног усавршавања наставника приступало веома озбиљно и одговорно, од кандидата се тражило одговарајуће знање и способности за рад у
школи. Један од доступних и анализираних извештаја је и Извештај о стручним испитима који је упутила Државна мешовита учитељска школа у Сарајеву
(1956) Савету за просвету науку и културу у Сарајеву, 30. 5. 1956. године, из
којег се види да је од 175 кандидата који су полагали овај испит њих 75 оцењено недовољном оценом из писмених припрема за практичан рад у вежбаоници. У истом Извештају стоји образложење о томе да су припреме веома
лоше са методичко-дидактичког аспекта и да се може поставити питање, како
изгледа настава у основним школама. Основне замерке комисије односиле су
се на недовољно знање кандидата о организацији часа, о избору и примени
наставних метода у настави појединих предмета, о примени дидактичких
принципа и др. Разумљиво је да се од кандидата који је провео одређен период
самосталног рада у школи очекује да покаже одговарајуће знање и способности, као и одређену стручност, самим тим што је за тај период требао да своје
теоријско знање обогати, провери и утврди у пракси. Зато се и постављало
следеће питање: Шта и како ради тај учитељ? Од наведеног броја пријављених
кандидата, како пише у Извештају, већи је број оних који су завршили учитељски течај, али има и оних који су редовно завршили учитељску школу.
Поставља се питање у Извештају, зашто се и добри ученици након завршене
школе опусте и ништа не раде, па на стручним испитима покажу слабе резултате. Као решење, предлагано је као неопходно, a што није била пракса, да
младе учитеље, почетнике неко у школи у којој су почели са радом прихвати,
упути у рад, прати и помаже, јер је чињеница да учитељска школа не може
дати све.
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Испитни одбор Учитељске школе у Сарајеву, дискутујући о резултатима
испита, а у циљу њиховог побољшања, предложио је следеће:
– да се уведе писмени домаћи рад, који би кандидат радио најмање три
месеца,
– да уз домаћи рад сваки кандидат пошаље испитној комисији 20–25
детаљно разрађених припрема за сваки предмет који се налази у наставном
плану за основну школу,
– да се на усменом испиту не полажу Историја и Географија,
– да се из Српскохрватског језика мање пажње обрати књижевности, а
више правопису и граматици,
– да се испит из педагошке групе предмета повеже са практичним
радом, писменим домаћим радом и литературом коју је кандидат користио у
пракси и при изради теме, и
– да се учитељској школи у Сарајеву омогући континуирани контакт са
учитељима на њиховим радним местима. Да се омогуће чешће посете школама, како би се одржавали састанци, предавања и саветовања (Izvještaj o
stručnim i diplomskim ispitima, Državna mješovita učiteljska škola Sarajevo, 1956).
Из Извештаја Државне мешовите учитељске школе у Тузли, такође,
закључујемо о квалитету и озбиљности када је реч о полагању стручних учитељских испита и тежње да се на том испиту од кандидата извуче максимум и
провери њихова способност посматрана са становишта савремених потреба и
захтева наставе и васпитања у основној школи. У вези са тим у Извештају се
констатује да: „Појава великог броја кандидата на испиту у овом року више је
посљедица административних мјера него тежња младих учитеља у школи да
стечена знања даље развију, да повежу праксу и теорију, да колико толико
схвате савремена кретања школе и да задовоље њеним новијим захтјевима”
(Izvještaj o učiteljskom stručnom ispitu, Државна мјешовита учитељска школа у
Тузли, 1956). Да је било тако, потврђују неке чињенице које је комисија констатовала код већине кандидата у току испита, нпр. да ученици уче из белешки
које су припремали у току школовања, а не из књига, да знања из психологије
своде на вулгаризовање психолошких дефиниција, да су области емоције и
воље из психологије сасвим занемарене и сл. „У методици и практичном раду
сусрећемо се са формализмом као редовном појавом. Шаблонском примјеном
очигледних средстава (па и оскудношћу и недостатком тих средстава уопште),
слабим познавањем наставних метода (до примјене долазе углавном методе
излагања и разговора), непознавање методика вјештина” (Izvještaj o učiteljskom
stručnom ispitu, Државна мјешовита учитељска школа у Тузли, 1956). Све
наведено потврђује и број кандидата који су, односно оних који нису положили стручни испит у овом року, па је од укупно пријављених 101 кандидата
њих троје положило са одличним успехом, са врло добрим 16, са добрим успе-
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хом 37, док је на поправни испит упућено њих 23, а за поновно полагање целог
испита 22 кандидата. У циљу побољшања резултата самих стручних учитељских испита и припремања кандидата за стручни испит у овом Извештају је
предложено следеће:
– да се учитељски стручни испит третира као стварно стручни испит, тј.
да му основна садржина буде педагошка група предмета, општа педагогија са
стањем педагогије, методика са школским радом, и психологија,
– да централно место у садржини испита заузима школски рад где треба
да се утврди колико, осим практичних знања, кандидат располаже знањем из
педагошке теорије и колико његов наставни рад произилази из познавања
закона психо-физичког развоја детета,
– да се приликом разговора о извођењу практичног испита утврди колико кандидат влада грађом програма основне школе и колико је ради остваривања васпитно-образовних циљева актуелизује с обзиром на свакодневна
достигнућа у друштвено-привредном развоју,
– да кандидат пре испита ради испитни писмени рад, а на испиту у разговору о том раду да се утврди колико кандидат прати периодичну педагошку
штампу и колико се теоријски развија и усавршава за наставнички позив,
– да се испит из школске администрације и Устава измени утолико да основу овог испита сачињавају, између осталог, друштвено управљање школом и
комунално уређење и да се на овом испиту установи колико кандидат проживљава
и схвата савремени друштвени развој, посебно облике демократског управљања и
улогу и место школе у односима комуналног уређења и др. (Izvještaj o učiteljskom
stručnom ispitu, Državna mješovita učiteljska škola u Tuzli, 1956).
Такође, и остале учитељске школе у Босни и Херцеговини су одржавале
стручне испите за учитеље и о томе слале извештаје надлежним институцијама
у Босни и Херцеговини. Извештај о стручним учитељским испитима у периоду
октобар–јануар 1956/57. године Савету за школство Босне и Херцеговине у
Сарајеву послала је и Државна учитељска школа у Бијељини. Они су у овом
Извештају детаљно за сваки предмет (Општа педагогика, Дидактика, Методика, Практична предавања – Школски рад, Психологија, Српскохрватски
језик, Историја и Географија), образложили одговоре и своја запажања о знању
и способностима које су показала кандидати на стручним испитима. Истакнуто
је да кандидати имају једини циљ, а то је само да положе испит, а да при томе
не воде рачуна да покажу теоријско знање које ће им омогућити унапређење
праксе, тј. њиховог практичног рада у школи. Када појашњавају одговоре кандидата из појединих предмета које полажу, првенствено из Опште педагогије,
чланови комисије истичу да Општу педагогију као увод у педагогију схватају
веома површно и да је слабо проучавају, не могу да анализирају поједине појмове и термине, уче без разумевања и механички. Што се тиче другог дела
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Опште педагогије а то је теорија наставе, односно Дидактика, комисија истиче
да кандидати показују још слабија знања него из првог дела. Комисија претпоставља да су у току свог школовања више проучавали први део из Опште
педагогије, а мање из Дидактике. Као општи закључак у овом Извештају стоји
да су кандидати, који су приступили овом испиту могли изаћи спремнији што
би свакако отклонило мучан утисак који су оставили на комисије из предмета
Историја и Географија (Izvještaj o stručnim učiteljskim ispitima, Državna učiteljska škola u Bijeljini, 1957).
Осим редовних стручних испита, одржавали су се и поправни испити на
стручним учитељским испитима за оне кандидате који су на претходним испитима упућени на поправни испит. То потврђује и документује и Извештај о
одржаном поправном испиту на стручном учитељском испиту у Учитељској
школи „Хасан Кикић” у Дервенти. Овом испиту приступило је 14 кандидата од
којих је испит положило осам, док њих шест испит није положило. Пет кандидата није задовољило својим одговорима из Српскохрватског језика, док је
један кандидат показао слабо знање из Историје. У Извештају се наводи да је
општа појава да кандидати показују недостатак општег солиднијег образовања
и културе, да се за испит припремају на брзину, да врло мало користе постојеће уџбенике за учитељске школе, а да стручну литературу веома слабо или
чак никако не прате и не користе, као ни дневну штампу (Izvještaj o održanom
popravnom ispitu, Učiteljska škola „Hasan Kikić” Derventa, 1956).
Дакле, можемо поставити питање: Да ли су критеријуми тада били толико високи и да ли се од наставника тражило превише, с обзиром на то да су
стручни учитељски испити садржавали исту групу предмета за полагање као и
дипломски испит на крају завршене учитељске школе? Али исто тако, питамо
се, како су резултати били слаби на стручним испитима ако су наставници већ
положили дипломски испит и радили одређен број година у пракси, тј. у школи? Ово су свакако питања на која не можемо дати одговор, јер ову појаву не
можемо посматрати директно, али ово показује да се ни нашим теоријским
проучавањем не могу исцрпети сви сегменти тадашњег образовања и усавршавања наставника разредне наставе, као што то нису урадили ни они аутори
који су се до сада бавили овом и сличном проблематиком. Али, може се и за
данашње време поставити питање: какав је квалитет знања учитеља, наставника или професора након неколико година од завршетка школовања, односно
формалног, иницијалног образовања, уколико није наставио да чита, ако се не
интересује и даље не усавршава у својој струци? И у савременој литератури се
указује на неке од основа проблема стручног и педагошког усавршавања
наставног кадра. Према Вилотијевићу, основу тих проблема представљају
нерешена основна питања, као што су законска обавеза стручног и педагошког
усавршавања, институције и установе које би се тиме бавиле, верификовани
програми стручног усавршавања наставника, а велики проблем представља и
недостатак огледних школа у којима би се иновације испитивале (Вилотијевић,
2000, према: Budić, Klemenović, Milutinović, 2003: 84).
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Очигледно је да се увек расправљало и актуелизовало питање стручног
усавршавања наставника. Проширивањем делатности и усложњавањем рада
наставника временом било је потребно предузимати одређене мере за њихово
квалитетније стручно усавршавање како би они били способни да те задатке и
реализују. Осим учитељских школа, педагошких академија, а касније и факултета и друге институције су предузимале одређене мере у вези са овом активношћу. Одређену улогу у томе имали су и просветно-педагошки заводи у
Републици Босни и Херцеговини. Свакако да се наилазило и на одређене
тешкоће и проблеме у остваривању и реализацији стручног усавршавања
наставника, како индивидуалног тако и колективног, и да оно никада није
остваривано у оној мери како се очекивало, што потврђују и тадашња истраживања која су провођена међу наставницима, директорима школа и просветним саветницима. Видимо да је дуго времена стручни учитељски испит био
једини облик стручног усавршавања наставника, али исто тако закључујемо,
на основу извештаја комисија које су проводиле те испите, да су кандидати
показивали слабо знање из појединих области и предмета на тим испитима.
Дакле, осим пропуста у колективном организовању стручног усавршавања, заказало је и индивидуално стручно усавршавање, што потврђују и писања и истраживањa аутора у том периоду, као и оцене комисија на стручним испитима.
Иако се, како видимо, донекле радило на плану стручног усавршавања
наставника касније, тих седамдесетих година 20. века, по мишљењу неких
аутора, оно што су радили заводи, центри, школе и друге институције било је
недовољно и наставници нису били у тој мери оспособљени да раде савремено.
Као основне слабости, односно неефикасности стручног усавршавања наставника, Сврдлин (1968) наводи следеће разлоге због којих је долазило до тога:
– у организовању стручног усавршавања није било система и координације између школа и других институција које су се бавиле и баве стручним
усавршавањем наставника, па су поједини наставни проблеми били пренаглашени, а много више потребних тема и подручја је занемаривано;
– од првобитно широко замишљене мреже установа за стручно усавршавање, основане су само неке па је и то утицало на однос према стручном усавршавању, а изостало је и анализирање праксе стручног усавршавања, што је
требало да учине те установе;
– облици усавршавања и њихово организовање били су више усмерени
на број одржаних предавања, семинара и сл., него на то колико је све то блиско
наставнику и колико он то заиста усваја и примењује у пракси;
– недостајао је и континуитет у организовању разних облика усавршавања, јер су наставници укључивани на семинаре и предавања више по случајном избору, него што је то био резултат одређеног система, поступности. То се
одразило и на интерес за индивидуално стручно усавршавање и његов ефекат
који је био недовољан;
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– није свугде довољно схваћена ни потреба стручног усавршавања, јер и
оно што се чинило било је више због обавеза школе према спољним факторима
него због постојања интереса за стручно усавршавање. Дешавало се да неки
замишљени облици стручног усавршавања се отказују или се не могу одржати, јер
није било довољног броја слушалаца, тј. наставника. За ову тврдњу и наводе као
пример можемо навести чињеницу да је био организован семинар за професоре
учитељских школа, који није одржан, јер се појавио само један наставник (из учитељске школе у Приједору). Овим семинаром се хтело указати на недостатке
наставе познавања природе у основној школи коју изводе учитељи, што је било
последица слабости наставе биологије у учитељској школи. Замерка се односила
на то да се у раду младих учитеља запажају не само недопустиве грешке у методичком погледу, већ и у познавању елементарних научних чињеница. Овим семинаром, који се требао одржати од 1. до 4. септембра 1966. године, било је предвиђено, између осталог, да се наставници учитељских школа упознају и са методичким поступком око организовања екскурзија у природи, што је од посебног значаја за извођење наставе биологије у учитељским школама (Путеви и достигнућа
у настави и васпитању, 1965/1966).
Пишући о наставнику и особеностима овог позива Илић и сар. (2008)
истичу да се наставник својим знањем и високим степеном дидактичко-методичке оспособљености и педагошког такта ставља у службу остваривања
постављених циљева и задатака односно, у службу максимално могућег развоја потенцијала сваког ученика као индивидуе, али и као друштвеног бића. Да
би успешно обављао свој посао, он мора, како аутори наводе, да буде опредељен на стално стручно усавршавање како би и у друштвеним околностима које
се стално мењају, мењајући истовремено и школу, удовољио захтевима који се
постављају пред њега и тиме доприносио ефикаснијем и квалитетнијем образовању и васпитању ученика. Чињеница је, коју треба имати на уму, да просветна професија (учитељ, наставник) по свом карактеру, значају и функцији,
спада у ред посебних професија, да се припрема за њу не може остварити
током редовног школовања и да та припрема никако не може бити довољна за
цео радни век наставника.

55

Шкипина, Д.: Стручни испит као облик стручног усавршавања у учитељским...
ЗБОРНИК РАДОВА  ГОД. 24  БР. 23  ДЕЦЕМБАР 2021  43–58

ЗАКЉУЧАК
Одувек се јављала потреба стручног усавршавања наставника, потреба за
сталним учењем како би се стицала неопходна знања у складу са развојем науке,
технике и нових технологија значајних за образовање, васпитање, учење и развој
ученика. Још је Антон Семјоновић Макаренко, као и многи педагошки мислиоци
прије њега (Коменски, Песталоци, Дистервег, Ушински...), истицао важност и
значај учитељског позива, наглашавајући да нико не може нанети толику штету
као „рђав” васпитач. С обзиром на велику улогу учитеља у васпитању и образовању ученика, на његове поливалентне везе са факторима развоја ученика, као и
на сложене друштвене околности које се стално мењају, учитељ се ставља у позицију доживотног учења, континуираног стручног усавршавања. Од наставника се
одувек очекивало да својим знањем, особинама, понашањем, вештинама, свакодневним животом и радом буде пример не само ученицима него и људима и народу из непосредне друштвене средине. Тако је било и тих шездестих година 20.
века у Босни и Херцеговини. У раду смо и представили један од основних облика
стручног усавршавања наставника разредне наставе (учитеља) у васпитнообразовном систему Босне и Херцеговине, а неоспорно је да је то дужи период
био стручни учитељски испит након завршене учитељске школе. Ти стручни учитељски испити су, можемо рећи, претеча данашњих стручних испита у Босни и
Херцеговини које полажу професори разредне наставе након завршеног факултета
(филозофског, учитељског, педагошког).
У оквирима формалног образовања, учитељи у Босни и Херцеговини су
се стручно усавршавали кроз припремање и полагање стручног испита, кроз
студиј уз рада и из рада. Затим, кроз осмишљене програме просветно-педагошке службе, укључујући огледни рад и рад експерименталних школа, удружења учитељства Југославије и Босне и Херцеговине, као и кроз стручне органе школе (стручне активе и наставничко веће).
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Daliborka B. Škipina
University of East Sarajevo, Faculty of Philosophy, Pale
PROFESSIONAL EXAM AS A FORM OF PROFESSIONAL TRAINING
IN TEACHER SCHOOLS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY
Summary
The professional exam in a teacher's school had a special weight and significance. At
the professional exam, young teachers had to show maturity, solid knowledge and skills, and
apply it in practice. The evaluation criteria were very strict, to such an extent that only a
number of candidates out of the total number of applicants passed the exam in the first exam
period. There is an urgent need and task of every teacher in the search for new knowledge,
creative application of knowledge in given conditions and constant effort to work better and
more successfully. To that end, the importance of working on developing teachers'
responsibility for their own professional development is very important. The function of professional development should include a request for reconsideration in terms of building
teachers' openness to change, suppressing resistance to the previously acquired knowledge is
constantly emphasized and considered sufficient, which for various reasons was quite emphasized by teachers at that time is, it may be said, still present today. This theoretical study
aims to analyze and present one of the forms (forms) of professional development of teachers
in Bosnia and Herzegovina in the second half of the 20th century, and that is the professional
teacher exam after graduating from teacher's school. So, this is a historical research based on
the analysis of available, relevant documentation.
Keywords: professional development, teacher training schools, professional exam.
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ИНТЕРЕСОВАЊА УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ
РАЗРЕДА ГИМНАЗИЈЕ ЗА ЧИТАЊЕ ЛЕКТИРЕ
Апстракт: Читалачка култура и интересовања ученика гимназије за
читање лектире мењају се из генерације у генерацију. Определили смо се за
ученике трећег и четвртог разреда гимназије јер сматрамо да су они активни
читаоци са изграђеним читалачким укусом и навикама. Ученици који имају
кућне библиотеке и окружени су књигама и чији родитељи имају виши степен образовања у просеку више читају него они који уопште немају књига у
кући и живе у мање развијеној културно-економској средини. Познавање
књижевних интересовања ученика поставља се као методички захтев и
поклања му се све већа научна пажња. У раду се анализирају резултати
истраживања читалачких интересовања ученика трећег и четвртог разреда
гимназије општег смера у школама које припадају граду Источно Сарајево.
Сви подаци треба да укажу на то какав је досегнути степен културе читања,
да ли ученици редовно читају прописану лектиру и дела изван обавезног
програма, које их теме занимају, која дела најрадије читају и да ли постоје
разлике у интересовањима у зависности од пола ученика, њиховог школског
успеха те породичних и социоекономских прилика. Примењена је метода
систематског емпиријског неексперименталног истраживања.
Кључне речи: читалачка култура, интересовања ученика гимназије,
лектира.
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УВОД
Истраживању књижевних интересовања ученика поклања се све већа
научна пажња. У оквиру часова књижевности наставним програмом за гимназију предвиђена су дела обавезне лектире а предмет овог истраживања јесте
испитивање читалачких навика ученика, односно проблем рада је утврђивање
заинтересованости ученика гимназије за читање лектире (мисли се на попис
књижевних дела која су под називом Лектира издвојена у наставном програму).
Анализом књижевних текстова формирају се естетски, филозофски и морални
ставови ученика те књижевна и општа култура подиже на виши ниво.
Поставља се питање да ли ученици трећег и четвртог разреда гимназије
радо читају лектиру, да ли су заинтересовани за дела из наставног програма,
какав је досегнути степен културе читања, која дела најрадије читају и сл.
Кућне библиотеке које имају минимум 80 примерака књига незаменљиве су током одрастања адолесцената, јер подстичу радозналост, доприносе
развијању читалачких навика и љубави према читању, такође доприносе
бољој језичкој култури и образовању. Читање помаже да адолесценти одрасту
у особе снажних когнитивних способности. Овде се мисли на старије адолесценте (17, 18, 19 година) и период психолошког и социјалног сазревања који
води одраслости. Садржаји лектире требало би да су тематски разноврсни,
примерени ученичком доживљавању света и да их одликује богатство стилског и језичког израза.
Драгутин Росандић сматра да се анкетирање ученика за испитивање
„књижевних интереса може проводити у свим разредима: а) на почетку школске године; б) на крају школске године; в) у току школске године прије или
након обраде поједине теме” (Rosandić, 1986: 314). Сам Росандић није, као ни
Милија Николић (1999), проводио неко веће истраживање интересовања ученика за читање лектире.
У новије време објављено је неколико радова који се баве истраживањем
читалачких интересовања средњошколаца.
Вељко Брборић и сарадници (извод у Политици, 2008) анкетирали су
1649 ученика београдских гимназија 2007. године и дошли до резултата да
готово половина анкетираних сматра да је лектира захтевна и да програм треба
редуковати, 40% (од укупно 407) средњошколаца никад није ушло у библиотеку, више од половине чита књиге које не спадају у лектиру.
Истраживање извршено помоћу упитника на 2426 ученика из 26 средњих школа у Србији крајем 2007. показује да 12% ученика не чита уопште,
21% чита само обавезну лектиру, а тек 7% себе одређује као пасиониране
читаоце (Крњаић, Степановић и Павловић Бабић, 2011).
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Истраживање С. Божић и А. Новаковића проведено крајем 2018. на
узорку од 1177 ученика из 13 школа из Ниша и Новог Пазара (обухваћена сва
четири разреда гимназије) показује да 8,2% испитаника слободно време проводи у читању, проценат оних који уопште не читају књиге није занемарљив и
износи 14,5%, а најмањи је број оних који готово увек читају неку књигу (8%).
Стевановић, Ранђеловић и Лазаревић (2020) истраживали су читалачке
навике на узорку од 1378 ученика гимназије и четворогодишњих средњих
стручних школа од првог до четвртог разреда и дошли до резултата да 46,9%
ученика чита све књиге прописане курикулумом, понеку књигу из корпуса
школске лектире прочита 41,2% ученика, готово да не чита 7%, а школску лектиру уопште не чита 4,9%.
Истраживањем интересовања ученика за читање лектире на раном
школском узрасту у школама на подручју града Источно Сарајево бавила се Б.
Брчкало (2010–2011) и истакла да ученици користе различите начине за долажење до књига, да читају и дела изван прописаног програма лектире, најчешће
једну, две или три књиге месечно, да радије читају прозу него поезију, а при
избору књига битна им је препорука наставника и савет родитеља.
Детаљнијим и континуираним истраживањима читалачких интересовања ученика млађег школског узраста бавила се Д. Пурић (2008, 2012, 2013,
2014). У раду Фактори наставе и развијање читалачких интересовања ученика млађег школског узраста (2013) Пурић истиче да организација наставе,
наставни садржаји и особености ученика највише утичу на читалачке преференције, док интелектуални развој, развијеност пажње и подршка у породици
представљају особености ученика које у највећој мери опредељују њихова
читалачка интересовања.
Дати резултати у претходним истраживањима подстакли су нас да реализујемо истраживање читалачких интересовања ученика трећег и четвртог
разреда гимназије на подручју града Источно Сарајево и упоредимо добијене
резултате у нашој средини са резултатима у другим срединама.
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ТЕОРИЈСКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА
Задатак школе је да прати време у којем живимо. Зато са ученицима у
свакој погодној ситуацији треба разговарати о књигама које би вредeло читати.
Ученике треба убедити да је развијање читалачке културе корисно у животу
сваке личности, да добра књига помаже човеку да схвати себе и свет око себе,
да добра књига учи мудрости, доноси нова сазнања, покреће најплеменитије у
човеку, богати машту, богати речник, да су добре књиге доприносиле хуманости у свету. Развијање љубави према књизи један је од најважнијих задатака
програма српског језика и књижевности.
У Наставном програму за трећи разред гимназије општег смјера (2013:
28) у дидактичком упутству за рад наводи се:
„На одабраним примјерима из наше и свјетске књижевности ученици схватају основне књижевноисторијске токове и оспособљавају се да уочавају и вреднују естетске, етичке и сазнајне вриједности прочитаних дјела, развијају свој лични, национални и европски културни идентитет”.
У Наставном програму за четврти разред гимназије општег смјера
(2014: 8) наводи се:
„Циљ наставе српског језика и књижевности јесте, између осталог,
проширивање и продубљивање знања о српској и свјетској књижевности,
развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за интерпретацију
умјетничких текстова; упознавање репрезентативних дјела српске и опште
књижевности”.

Сигурно да потребу за књигом и читалачку културу обликује низ индивидуално и друштвено одређених фактора који произлазе из културне традиције и културне политике неке средине. Статус књиге и значај читања није
могуће издвојити из релације целокупног система вредновања неког друштва
од кога зависи да ли ће се стварати услови погодни за развијање потребе за
књигом и читањем.
Дефинисање појмова
Кључни појмови за ово истраживање су: читалачка култура, књижевна
интересовања или интересовања за читање, лектира.
Читалачка култура – култура уопште је „ознака активности у посебној
сфери, прије свега у вези са умјетношћу”, у овом случају са књижевношћу
(Педагошка енциклопедија, 1989: 420). „Човјек је по природи биће културе јер
не може опстати без културе” (Педагошка енциклопедија, 1989: 420). Естетско
васпитање у настави књижевности подразумева развијање љубави, смисла и
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привржености према уметности и лепоти. Читалачка култура је укупност
изражавања потреба, навика и интересовања за књигом (Adamiecz, 1975).
Читалачка култура обухвата способност функционалног коришћења текстова
из књижевне критике, теорије и историје књижевности, методологије и есејистике, употребу уџбеника, речника, енциклопедија.
Књижевна интересовања или интересовања за читање – читајући
књижевна дела, ученици долазе у контакт с различитим појавама, ситуацијама
и ликовима који могу да их заинтересују. Према схватању развојне психологије, основне покретачке снаге сваке личности су мотиви, ставови и интересовања. М. Кука (2007) сматра да су сва три феномена повезана и тешко је разграничити њихово деловање. Међутим, извесне дистинкције постоје. Мотиви
се односе на одређене циљеве, мотивациона снага им је у односу на ставове и
интересовања већа. Разлика између ставова и интересовања је у томе што ставови могу бити позитивни и негативни док интересовања увек представљају
позитиван однос према нечему.
„Интересовање је термин који има врло широку употребу у свакодневном животу, нарочито у васпитно-образовном раду, професионалном развоју,
друштвеном ангажовању и активностима које се обављају у слободном времену”
(овде се мисли на читање лектире) (Педагошка енциклопедија, 1989: 283).
С развојем личности мењају се и интересовања, а на то много утиче
средина у којој личност одраста. Интересовања адолесцената зависе од утицаја
породице, избора вршњака са којима се друже, од утицаја медија и друштвених мрежа, од опредељења за будући позив, формирања сопственог идентитета и сл.
Лектира – „представља она дела која се читају код куће и која не улазе
у читанке већ се издају у посебно опремљеним књигама” (Илић, 1998: 464).
Приређивачи школске лектире често методички обликују своја издања тако
што уз основни текст дела дају и следеће: предговор, био-библиографске
податке о писцу, разна објашњења уз текст – књижевноисторијска, лингвистичка, стилистичка, што умногоме олакшава наставнику и ученицима организацију часа обраде лектире. Лектира има статус обавезног програмског садржаја, као и остала подручја наставе српског језика и издвојена је у програму
под тим називом. У гимназији, као и у свакој средњој школи, наставни садржаји распоређују се књижевноисторијски, тј. на епохе и правце, а лектира се
распоређује тако што се делимично уклапа у одговарајуће епохе, а делимично
је ван тих епоха.
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МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
Предмет и циљ истраживања
Предмет рада су интересовања ученика трећег и четвртог разреда
гимназије за читање лектире.
Циљ истраживања је испитати интересовања ученика трећег и четвртог
разреда гимназије за читање лектире, као и разлике у интересовањима у зависности од пола ученика, њиховог школског успеха и породичних и социоекономских прилика.
Хипотезе истраживања:
Х1: Претпоставља се да ће интересовања ученика за читање лектире у
трећем и четвртом разреду гимназије бити на потребном нивоу, што значи да
ће већина ученика редовно читати лектиру, као и уметнички вредне књиге које
нису прописане наставним програмом.
Х2: Претпоставља се да постоји позитивна повезаност између интересовања ученика трећег и четвртог разреда гимназије за читање лектире и њиховог школског успеха.
Х3: Претпоставља се да су ученице више заинтересоване за читање лектире од ученика.
Х4: Претпоставља се да постоји позитивна повезаност у интересовањима ученика трећег и четвртог разреда гимназије за читање лектире и породичних и социоекономских прилика у којима живе.
Методе, технике и инструменти
У истраживању је примењена метода систематског емпиријског неексперименталног истраживања. Од техника је примењено анкетирање и скалирање. За потребе овог истраживања конструисана су два анкетна упитника
унутар којих су и скале процене.
Конструкција првог упитника односи се на испитивање интересовања
ученика трећег разреда гимназије за читање лектире. Први део упитника
општег је карактера и служи за прикупљање основних података о испитанику –
школа, пол, место становања, занимање родитеља, оцена из српског језика и
књижевности на крају прошле школске године, општи успех у претходном разреду. У средишњем делу упитника дата су питања којима се прикупљају подаци
у вези са социоекономским и културним приликама у којим ученици живе, као
што су чланство у градској библиотеци и поседовање сопствене библиотеке;
подаци у вези с интересовањима за читање лектире, с књижевним врстама које
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најрадије читају, да ли читају само дела из обавезног програма или и шире, коју
су књигу прочитали на зимском распусту, која би дела волели читати, дела која
би обавезно оставили или увели у наставни програм, а то је најшире речено,
анкетирање читалачке културе ученика.
Конструкција другог упитника односи се на испитивање интересовања
ученика четвртог разреда гимназије за читање лектире. Овај упитник по форми и садржини подудара се са претходним, само је разлика у погледу пописа
обавезне лектире који је преузет из Наставног програма за четврти разред
гимназије (2014), у коме ученици треба да одаберу која су им омиљена дела за
читање.
Узорак
Истраживањем је обухваћен 201 ученик трећег и четвртог разреда гимназије средњих школа које припадају граду Источно Сарајево (Средњошколски центар Источна Илиџа, Средњошколски центар „Пале” и Средњошколски
центар „Василије Острошки” Соколац). Структура узорка наведена је у тексту
који следи.
Према разреду: трећи 50,7%, четврти 49,3%. Према општем школском
успеху: довољан 2,5%, добар 20,9%, врло добар 40,3%, одличан 36,3%. Према
школском успеху из наставног предмета Српски језик и књижевност: довољан
18,4%, добар 25,4%, врло добар 25,9%, одличан 30,3%. Према месту становања: село 10%, приградско насеље 21,4%, град 68,7%.
Организација и ток истраживања
Истраживање је проведено од фебруара до априла 2020/21. школске
године и обављало се у току једног часа. Ученици су попуњавали упитник
индивидуално и анонимно. Учествовали су добровољно.
Статистичка обрада података
За обраду података коришћено је израчунавање процената, израчунавање аритметичке средине (за средње скале вредности), хи-квадрат тест и
тестирање разлике међу аритметичким срединама (t-тест).
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА
Чланство у градској библиотеци и поседовање своје библиотеке
Међу испитаним ученицима било је 54,5% оних који јесу и 45,5% оних
који нису учлањени у градску библиотеку. Ситуација је практично иста код
ученика оба разреда (52,9% према 47,1% код ученика трећег и 56,1% према
43,9% код ученика четвртог разреда). Oви подаци приближни су са подацима у
ранијим истраживањима да 40% (од укупно 407) гимназијалаца у Србији никада није ушло у библиотеку (Брборић и сар., 2008) или да 40,6% испитаника не
користи уопште услуге библиотеке (Божић и Новаковић, 2020). Чланство у
градској библиотеци повезано је са општим школским успехом ученика (χ2 =
22,72; df = 3; p = 0,00), при чему је чланство чешће код ученика са бољим
успехом. Такође је чланство у библиотеци повезано са економским статусом
породице (који смо посредно регистровали преко занимања родитеља). Ученици чији родитељи се баве интелектуалним пословима (занимања која обично
обезбеђују веће приходе, али и већа интересовања за књиге) чешће су учлањени у библиотеку од ученика чији родитељи су радници или службеници (χ2
= 9,51; df = 3; p = 0,023). Није утврђена повезаност чланства у библиотеци са
полом ученика (χ2 = 2,19; df = 1; p = 0,14). Претпоставља се да ће ученици –
корисници градских библиотека читати разноврснију литературу од оне у
школским библиотекама, која се своди углавном на лектиру.
Од испитаних ученика њих 33,8% су одговорили да немају своју личну
библиотеку, 47,8% да имају библиотеку са мање од 80 књига и 16,9% да имају
библиотеку са више од 80 књига. То се може сматрати задовољавајућим бројем с обзиром на прилике које владају у материјално слабо развијеним срединама. Сигурно да су обим и структура кућне библиотеке, а и само њено поседовање, један од показатеља материјалног стања власника, његовог образовног
и културног нивоа. Кућне библиотеке су још увек привилегија ретких, књига
још није освојила простор који јој заслужено припада, јер је реч о културно
недовољно развијеним срединама. Ако неко има библиотеку са преко 80 књига, онда је то знак да укућани читају и разговарају о књигама. Овим је потврђена четврта хипотеза истраживања – Х4: Претпоставља се да постоји позитивна повезаност у интересовањима ученика гимназије за читање лектире и
њихових породичних и социоекономских прилика.
Подаци у ранијим истраживањима и поређење са исказима ученика из
школа у Србији показују да највећи број испитаника има библиотеку од 10 до
30 књига, а више од 100 књига има 17,7% испитаника, што је подударно са
нашим налазима (Божић и Новаковић, 2020). Што се и логично могло очекивати,
ученици из породица бољег економског статуса чешће поседују своју библиотеку, а када је поседују она има и већи број књига (χ2 = 34,06; df = 6; p = 0,000).
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Такође је регистрована веза између пола ученика и поседовања личне
библиотеке (χ2 = 7,85; df = 2; p = 0,020). Веза је такве природе да је међу
мушким испитаницима значајно више оних који немају библиотеку, док је
међу женским значајно више оних који имају библиотеку која броји до 80
књига. Кад је реч о поседовању веће библиотеке (преко 80 књига), подаци код
мушких и женских испитаника се не разликују.
Књижевне врсте које ученици најрадије читају
Бројеви у Табели бр. 1 су проценти ученика који су бирали наведену
врсту књижевних дела. Проценти показују приближно исте тенденције и код
трећег и код четвртог разреда.
Табела 1. Књижевне врсте које ученици најрадије читају
(изражено у процентима)
разред
Романи
Драме
Приповетке и новеле
Путописи
Епске песме
Лирске песме
Бајке

3.
80,4
34,3
24,5
14,7
14,7
9,8
9,8

4.
74,7
28,3
34,3
14,1
12,1
14,1
12,1

Ученици најрадије читају романе, приповетке, новеле и драме, а најмање
лирске песме и бајке. Резултати истраживања показују да се ученици усмеравају
према различитим књижевним жанровима и да не одбацују у потпуности ниједан жанр, а да је приповедачка проза у средишту њихових интересовања.
Крњаић и сар. (2011) такође долазе до податка да ученици најмање читају поезију (лирске песме).
Да ли ученици читају књиге ван лектире
Међу ученицима, њих 80,1% изјавили су да књиге читају и изван обавезног програма лектире, а 19,9% да не читају. Притом међу ученицима трећег и
четвртог разреда није регистрована разлика у томе да ли читају дела изван
школске лектире. То се не подудара са налазима претходних истраживања
(Крњаић, Степановић и Павловић Бабић, 2011), где 12% ученика не чита уопште, 21% чита само обавезну лектиру, а тек 7% одређује себе као пасиониране
читаоце (што значи да читају и изван корпуса лектире). Налази истраживања Ј.
Стевановић и сар. (2020) показују висок проценат оних који читају ван обаве-
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зног опуса лектире (71,7%), али готово трећина (28,3%) не чита књиге изван
школског корпуса. У поменутом истраживању В. Брборића ученици су се изјаснили да осим обавезне лектире прочитају још понеку књигу (57,21%), а да
није прочитало ниједну књигу изван обавезне лектире изјаснило се 39,24%
ученика, што је знатно виши проценат него у школама Источног Сарајева.
Податак да у школама Источног Сарајева 80,1% ученика чита књиге и
изван програма охрабрујући је и показује да у мање развијеним срединама
ученици немају толико изазова као у великим градовима и читање позиционирају као пријатну активност.
Као што се могло очекивати, ученици са различитим општим школским
успехом разликују се према томе да ли читају књиге изван обавезне лектире (χ2
= 12,17; df = 3; p = 0,007). Притом ученици који показују бољи успех чешће
читају књиге које нису на попису обавезне лектире.
Може се закључити да читалачке навике доприносе успеху у школи и
развоју когнитивних способности, а у повратном смеру бољи успех у школи
утиче на развијенију читалачку културу ученика.
Овим је потврђена друга хипотеза нашег истраживања – Х2: Претпоставља се да постоји позитивна повезаност између интересовања ученика трећег и четвртог разреда гимназије за читање лектире и њиховог школског успеха.
Утврђена је разлика у читању књига ван лектире између испитаника
различитог пола (χ2 = 6,68; df = 1; p = 0,010). Испитаници женског пола су значајно чешће изјављивали да читају књиге које нису у попису школске лектире.
То се подудара са налазима претходних истраживања (Крњаић, Степановић и
Павловић Бабић, 2011; Стевановић, Ранђеловић и Лазаревић, 2020). Овим је
потврђена трећа хипотеза нашег истраживања – Х3: Претпоставља се да су
ученице више заинтересоване за читање лектире од ученика.
Дела која су ученици прочитали на зимском распусту
Међу ученицима трећег разреда било је 8,8% оних који за време зимског
распуста нису прочитали ниједну књигу. За остале ученике следи преглед
књига које су навели да су прочитали са процентом оних који су их прочитали:
Табела 2. Књиге које су ученици 3. разреда прочитали
на зимском распусту
Назив дела
На Дрини ћуприја
1884
Старац и море
Процес, Алхемичар, Ми деца са станице ЗОО,
Сеобе и Дервиш и смрт
Остала дела
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6,9
5,9
3,9
2,9
2,0
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Код ученика четвртог разреда било је 21% оних који на распусту нису
прочитали ниједну књигу. Следи преглед прочитаних дела са процентима оних
који су их прочитали:
Табела 3. Књиге које су ученици 4. разреда прочитали
на зимском распусту
Назив дела
Тврђава
Злочин и казна
На Дрини ћуприја и Проклетa авлија
Мајстор и Маргарита
Сеобе и Идиот
Енциклопедија мртвих, Онда је дошла добра вила,
Дервиш и смрт, Леси се враћа кући, Џејн Ејр,
Странац, Алхемичар, Со земљи, Робинзон Крусо,
Роб, Кад су цветале тикве

%
13,0
8,0
6,0
5,0
3,0
2,0

Ученици четвртог разреда су навели још 63 различита дела која су прочитали, с тим да је проценат оних који су их прочитали испод 2%.
Навођење да су на распусту у четвртом разреду гимназије прочитана
дела Леси се враћа кући и Робинзон Крусо, показатељ је њиховог нерасположења да читају и жеље да буду духовити.
Уочљиво је да је разноликост прочитаних дела значајно већа код ученика четвртог у односу на ученике трећег разреда, али је значајно већи и проценат оних који током распуста нису прочитали ништа. Изгледа да са одрастањем долази до својеврсног читалачког профилисања, где се издвајају они
који су љубитељи књиге и читања, који читају дела са разноликом тематиком
и дела која нису обухваћена школском лектиром, од оних који су књизи и
читању далеко мање наклоњени. Забрињавајућа је чињеница да 21% матураната нису прочитали на распусту ниједну књигу. И наставна пракса потврђује
да матуранти посустају у читању, чему као узрок наводе презахтеван Наставни програм (2014) и избор дела који он обухвата, те и друге школске обавезе
из великог броја наставних предмета.
У поређењу са претходним проучавањима, где се постављало питање о
прочитаним књигама на летњем, а не зимском распусту, што није важно јер је
у оба случаја реч о периоду кад ученици имају доста слободног времена,
резултати су приближни, највише њих није прочитало ниједну књигу, неку од
књига лектире прочитало је 44,5%, с тим да су девојчице прочитале више него
дечаци (Крњаић, Степановић и Павловић Бабић, 2011). Податак да девојчице
читају више него дечаци евидентан је у више истраживања, а и у више одговора на питања и у нашем анкетирању. Ипак, треба узети у обзир да је летњи
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распуст дужи од зимског, па се ово упоређивање броја прочитаних књига не
сматра релевантним податком, него само констатацијом да велики број ученика, кад има највише слободног времена, уопште не чита лепу књижевност.
Дела која би ученици волели да прочитају у текућој школској години
У наредним табелама (бр. 4 и 5) дати су проценти ученика који су бирали наведена дела из пописа обавезне лектире за трећи и четврти разред која би
волели да прочитају.
Табела 4. Дела из лектире за 3. разред која би ученици волели
да прочитају у текућој школској години
Ернест Хемингвеј: Старац и море
Џорџ Орвел: 1984
Михаил Шолохов: Тихи Дон
Франц Кафка: Процес
Избор из поезије Александра Блока
Томас Ман: Тонио Крегер
Избор из поезије Растка Петровића

%
66,7
29,4
26,5
20,6
8,8
7,8
3,9

ранг
1
2
3
4
5
6
7

Табела 5. Дела из лектире за 4. разред која би ученици волели
да прочитају у текућој школској години
Достојевски: Злочин и казна
Хесе: Степски вук
Булгаков: Мајстор и Маргарита
Бекет: Чекајући Годоа
Избор из поезије Матије Бећковића
Петровић: Опсада цркве Светог Спаса
Владимир Тасић: Киша и хартија
Избор из дела Борислава Пекића
Избор из поезије Рајка Петрова Нога

%
58,6
29,3
28,3
26,3
22,2
15,2
12,1
9,1
7,1

ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Рангирање дела из корпуса лектире у оба разреда потврђује раније налазе истраживања да ученици радије читају приповедачку прозу него поезију. Да
обим књиге није пресудан при избору, потврђује да су Тихи Дон и Злочин и
казна високо позиционирани. То недвосмислено показује да су интересовања
ученика трећег и четвртог разреда на потребном нивоу, јер самостално вреднују књижевна дела не по обиму него по уметничком значају.
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Писци и дела која би ученици желели прочитати,
а нису раније наведени
Највише ученика трећег разреда навели су да би желели читати Андрића, остали су се изјашњавали како следи у Табели бр. 6. Ово и јесу писци и
дела који се читају у оквиру Наставног програма (2013). Остале писце и дела
навео је само по један ученик. Укупно су навели 24 различита дела и писца.
Табела 6. Писци и дела која би ученици 3. разреда желели прочитати,
а нису раније наведени
Писци и дела
Андрић
Селимовић
Љиљана Хабјановић Ђуровић, Сергеј Јесењин,
Злочин и казна, Фјодор М. Достојевски

%
7,8
3,9
1,9

Код ученика четвртог разреда, њих 9% су навели Андрића, а остали су
се изјашњавали како следи у Табели бр. 7.
Табела 7. Писци и дела која би ученици 4. разреда желели прочитати,
а нису раније наведени
Писци и дела
Андрић
Селимовић и Достојевски
Коељо и Рат и мир
Селимовић: Тишине и Дервиш и смрт
Толстој, Едгар Алан По, Ками, Дервиш и смрт,
Име руже, Корени, Алхемичар, Идиот, Коцкар
Остали писци и дела

%
9,0
7,0
5,0
4,0
2,0
1,0

Алхемичар се чита у првом разреду, те се и овај одговор може разумети
као показатељ нерасположења да се чита и жеље да се покуша бити духовит.
Укупно су ученици четвртог разреда навели 69 различитих дела и писаца.
Похвално је да су готово сва та дела високе естетске вредности и нема шунд
литературе, лаких љубавних романа, крими, вестерн, нинџа романа и сличних
остварења, која могу бити привлачна и забавна, али немају никакве информативне, естетске и етичке вредности.
Писци за које су ученици највише заинтересовани у оба разреда су
Андрић и Селимовић, што охрабрује, јер читањем њихових дела, која говоре о
прошлости, о људима, о судбинама са нашег тла, сазнаје се много и о садашњем тренутку и о човеку уопште, те се тако остварују бројни васпитно-обра-
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зовни и функционални задаци наставе. То наставницима српског језика и
књижевности отвара могућност да ученицима препоручују и дела ових писаца
која нису обухваћена наставним програмом. Такође је уочљива већа разноликост читалачких интересовања код ученика четвртог разреда. Далеко ређе се
догађало да на ово питање не одговоре, а из одговора је видљиво да су наводили знатно већи број различитих дела и писаца за које су заинтересовани.
Охрабрује чињеница да и код ученика трећег и код ученика четвртог разреда
нема раскорака између обавезне и личне лектире, чему је допринело и скорашње осавремењивање наставних програма. Овим, као и претходним налазима
(учлањеност у градску библиотеку, поседовање кућне библиотеке, читање дела
ван лектире, избор омиљених дела), потврђена је прва хипотеза истраживања
(Х1), а то је: Претпоставља се да ће интересовања ученика за читање лектире у трећем и четвртом разреду гимназије бити на потребном нивоу, што
значи да ће већина ученика редовно читати лектиру, као и уметнички вредне
књиге које нису прописане наставним програмом.
У поређењу са другим истраживањима, резултати до којих смо дошли
показују да млади високо рангирају уметнички вредна дела, у односу на гимназијалце у другим срединама, где резултати показују да ученици читају књиге
изван корпуса лектире – стрипове, научнофантастичне, криминалистичке и
љубавне романе (Стевановић, Ранђеловић и Лазаревић, 2021). Такође, Крњаић
и сар. (2011) наводе да млади највише читају популарну литературу – бестселере, научну фантастику, кримиће, авантуристичке и љубавне романе, а најмање читају поезију.
Дела која би ученици обавезно оставили или увели у програм
Ученици трећег разреда изјашњавали су се која би дела обавезно оставили или увели у програм како следи у Табели бр. 8. Поново се на првом месту
налази Андрићево дело.
Табела 8. Дела која би ученици 3. разреда обавезно оставили
или увели у програм
Дела
На Дрини ћуприја
Старац и море и 1984
Сеобе
Злочин и казна
Дервиш и смрт и Тихи Дон
Хари Потер
Остала дела
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Ученици четвртог разреда изјашњавали су се како следи у Табели бр. 9.
Већина се опредељује за роман Злочин и казна као дело које би обавезно требало да буде у лектири, а затим следе Андрићева и Селимовићева дела. (Ово је
повезано са ранијим питањем – дела која би ученици желели прочитати у
текућој години, што потврђује недвосмислену опредељеност за Андрића и
Селимовића.) Било је и 2,0% ученика који се нису определили за неко конкретно дело, него су навели дела Иве Андрића и дела Десанке Максимовић.
Остала дела која би обавезно требало оставити или унети у попис лектире
навео је само по један ученик.
Табела 9. Дела која би ученици 4. разреда обавезно оставили
или увели у програм
Дела
Злочин и казна
На Дрини ћуприја и Тврђава
Проклета авлија
Сеобе
Мајстор и Маргарита
Старац и море и Странац
1984
Сидарта, Дервиш и смрт, Корени, Степски вук

%
26,0
17,0
11,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0

Уочава се да су ученици четвртог разреда знатно чешће одговарали на
питање које се односило на дела која заслужују да се нађу у лектири и да су
навели далеко већи број различитих дела (48 различитих дела) од ученика трећег разреда (они су навели само 11 различитих дела). Ово сугерише да је читалачка култура ученика четвртог разреда на вишем нивоу и да је изграђенији
њихов читалачки профил.

ЗАКЉУЧАК
Резултати истраживања упућују на то да су читалачке навике и интересовања гимназијалаца трећег и четвртог разреда за читање лектире у оквиру
школа у граду Источно Сарајево на потребном нивоу, што значи да већина ученика чита лектиру и уметнички вредна дела изван прописаног наставног програма. Развијеније читалачке навике повезане су са вишим школским успехом и
вишим нивоом образовања родитеља. Овим, као и осталим налазима (учлањеност у градску библиотеку, поседовање кућне библиотеке, избор омиљених
дела), потврђена је прва хипотеза истраживања да ће интересовања ученика за
читање лектире у трећем и четвртом разреду гимназије бити на потребном
нивоу, али и друга хипотеза да постоји позитивна повезаност између интересовања ученика гимназије за читање лектире и њиховог школског успеха.
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Девојчице имају развијеније читалачке навике што показују резултати
истраживања и у другим срединама. Овим је потврђена трећа хипотеза нашег
истраживања да су ученице више заинтересоване за читање лектире од ученика.
Велики број ученика оба разреда, скоро половина, нису учлањени у
градску библиотеку, што говори о томе да немају формирану навику да користе услуге градске библиотеке. Чланство у градској библиотеци повезано је са
општим школским успехом ученика, што значи да су ученици са бољим успехом углавном чланови градске библиотеке. Такође је чланство у библиотеци
повезано са економским статусом породице. Ученици чији се родитељи баве
интелектуалним пословима (занимања која обично обезбеђују веће приходе,
али и већа интересовања за књиге) чешће су учлањени у библиотеку од ученика чији су родитељи радници или службеници. Разумљиво је да ће ученици
– корисници градских библиотека читати разноврснију литературу од оне у
школским библиотекама, која се своди углавном на лектиру. Исто тако ученици који су корисници кућних библиотека са више од 80 књига, њих 16,9%,
што није занемарљив број, имају веће могућности да развију читалачке навике.
Сигурно да су обим и структура кућне библиотеке, а и само њено поседовање,
један од показатеља материјалног стања власника, његовог образовног и културног нивоа. Тако је потврђена и четврта хипотеза да постоји позитивна
повезаност у интересовањима ученика за читање лектире и њихових породичних и социоекономских прилика.
Подаци говоре да млади мало читају током распуста, кад имају доста
слободног времена, што највише одражава читалачке навике адолесцената,
поготово кад је реч о књигама изван лектире.
Охрабрује податак да 80,1% ученика уз лектиру чита и друге књиге.
Притом ученици који показују бољи успех чешће читају књиге које нису на
попису обавезне лектире.
Ученици најрадије читају романе, приповетке, новеле и драме, а најмање
лирске песме и бајке. Похвално је да су готово сва дела за која су се ученици
изјаснили да би их желели читати у текућој години високе естетске вредности
и нема шунд литературе, која може бити привлачна и забавна, али нема никакве информативне, естетске и етичке вредности.
Писци за које су ученици највише заинтересовани у оба разреда су
Андрић и Селимовић. Охрабрује чињеница да код испитиваних ученика нема
раскорака између обавезне и личне лектире, чему је допринело и скорашње
иновирање наставних програма у Републици Српској.
Резултати рада имају значајне педагошке импликације. Они показују да
је неопходно развијати читалачке навике кроз процес наставе, али и у породици. Проблематика је комплексна и мора се поступно и систематично приступити решавању проблема. Неопходно је посветити довољну пажњу континуираном и осмишљеном стручном усавршавању наставника, осавремењивати
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наставну методологију, повезујући наставу с музејима и библиотекама, са
позоришном и филмском уметношћу, као и са одабраним садржајима које
нуди интернет. Тако би се омогућили оптимални услови за подстицање читалачке мотивације и развијање љубави према књизи код свих ученика.
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INTERESTS OF PUPILS OF THE THIRD AND FOURTH GRADE
OF THE HIGH SCHOOL FOR READING
Summary
The culture of reading, and interests of students in the school reading, changes
from generation to generation. We have opted for gymnasium students of the third and
fourth grade because we regard them as active readers with developed reading tastes and
habits. Students who have home libraries and are surrounded by books, and whose
parents have a higher level of education, read more on average than those who have no
books at home and live in a less developed cultural and economic environment.
Information about student literary interests is set as a methodological requirement and
growing scientific attention is paid to it. The paper analyses the research findings on
reading interests of students of the third and fourth grade of the general secondary
education in schools in the City of East Sarajevo. All data should indicate: the level of
reading culture that has been achieved; whether students regularly read the required
reading and works outside the compulsory programme; which topics they are interested
in; which works they prefer to read; and whether there are differences in interests
depending on the gender of students, their academic achievements, and family and
socioeconomic opportunities. The method of systematic empirical non-experimental
research was applied.
Keywords: Reading culture, gymnasium student interests, reading.
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ОБРАДА ТВОРБЕ РЕЧИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
НА ПРИМЕРУ ИНДИВИДУАЛНИХ ЛЕКСЕМА
У ПОЕЗИЈИ МИЛОСАВА ТЕШИЋА
Апстракт: Предмет рада је методички приступ творби речи у основној школи на примеру поезије Милосава Тешића. Циљ је да утврдимо моделе творбе лексема маркираних етикетом индивидуално и да дамо методичке
препоруке за инкорпорирање анализираних модела творбе у наставни процес. Творбеном анализом су обухваћене лексеме које представљају: (1)
индивидуалну творевину песника и (2) стандарднојезичке лексеме којима је
песник дао ново значење, незабележено у РМС. Корпус је начињен на основу увида у антологијску збирку која носи наслов У тесном склопу, као и на
основу критичких текстова А. Петровић. Творбеном анализом дошло се до
закључка да је највећи број индивидуализама настао слагањем, а најбројнији продукти су полусложенице, па наведени модели могу бити примери за
приказ тих модела творбе у основној школи. Кратак осврт на стваралаштво
дат је са циљем да се покаже песниково опхођење према матерњем језику са
посебном пажњом уз непрестано творење нових речи чиме изнова ствара и
обнавља своју поезију, као и да се на неки начин оправда погодност теме за
творбенa, као и семантичка истраживања у србистици, па самим тим и као
занимљиви и лако памтљиви примери за творбу речи у основној школи. На
основу спроведене анализе биће дате педагошке импликације за наставну
праксу, које се тичу: (1) могућности обраде модела творбе речи у основној
школи и (2) примера задатака за увежбавање стечених знања.
Кључне речи: индивидуализми, Милосав Тешић, творба речи, основна школа, импликације за наставну праксу.
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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Говори о поезији Милосава Тешића не могу проћи, а да се не спомене
његов песнички језик, као ни специфичности на плану творбе и употребе лексема. „У не баш сиромашној литератури о Милосаву Тешићу, готово да стално мјесто представља декларативна оцјена његовог језика, односно језика
његове поезије” (Ковачевић, 2016: 25). Предмет овога рада је творбена анализа
лексема за које сматрамо да су индивидуална творевина српског постмодернистичког песника Милосава Тешића и њихова примена у основношколској
наставној пракси када су модели творбе речи у српском језику у питању. Грађу
чине лексеме прикупљене на основу увида у антологијску збирку која носи
наслов У тесном склопу, као и на основу критичких текстова А. Петровић
датих у књизи Усавршавање несавршености, о поезији Милосава Тешића.
Може се рећи да лексеме које Тешић употребљава у својој поезију представљају право растрз-стање семантике, па је у складу са тим у раду било
могуће уочити специфичности на творбено-семантичком плану индивидуалних лексема што их чини погодним за репрезентовање модела творбе у српском језику. Уочени примери привлаче пажњу ученика и управо због своје
занимљивости се лако памте и доприносе бољем и лакшем савлађивању модела творбе у основној школи. Тешић својом поезијом показује неисцрпност једног језика који се, сваком новом лексемом обнавља, удахњује нови живот и не
дозвољава да се занемари у својој лепоти.
Обрада творбе речи у основној школи започиње у шестом разреду. Увидом у оперативни план рада наставника, уочавамо следеће садржаје: (1) подела
речи по настанку: просте речи и творенице; породица речи; (2) уочавање корена речи; (3) саставни делови твореница (творбене основе, префикси и суфикси); (4) граматичка основа и граматички наставци у поређењу са творбеном
основом и суфиксима; (5) творба речи помоћу префикса; творба речи слагањем. Сви наведени наставни садржаји припадају часовима обраде новог градива, док су још два часа предвиђена за вежбање и утврђивање творбе речи.
Након говора о творби речи у шестом разреду, ученици се са њом сусрећу поново у осмом разреду. Најпре следи обнављање знања стечених у претходном разреду о творби речи (простим речима и твореницама), након чега
следе: (1) начини творбе речи: извођење, слагање; префиксација; комбинована
творба речи и (2) творба речи претварањем, чиме је завршена обрада садржаја
о творби речи у српском језику у основној школи. На основу увида у обраду
садржаја о творби речи који су прописани Наставним планом и програмом,
задатак у раду биће да утврдимо у којој мери примери уочени у корпусу могу
бити укључени у обраде модела за грађење речи. Видећемо на које наставне
јединице се то конкретно може применити, при обради новог градива, као и на
који начин се могу формулисати задаци за утврђивање градива.
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Анализом поезије Милосава Тешића са аспекта науке о књижевности
бавило се доста аутора. Неки од њих су: Ј. Делић, А. Петровић, З. Несторовић,
Б. Јовић, А. Јовановић, Н. Стипчевић, као и сам песник, док су лингвистичке
специфичности разматране у неколико радова: Стилистика атрибута у
поезији Милосава Тешића М. Ковачевић, Чудо у језику М. Ивков Аћимовић,
Реч под окриљем поетике: језик српских песника А. Милановић, Језикотворци:
гонгоризам у српској поезији А. Лаковић и Шум творбеног ткања Милосава:
дар и коб Милосава Тешића Д. Хамовић. Последња два рада се осврћу на
творбу лексема које Милосав Тешић користи, али у њима нису дати модели
творбе индивидуалних лексема.
Када је у питању методичка литература која се односи на начине обраде
творбе речи у настави српског језика, најпознатија је монографија Г. Штасни
Творба речи у настави српског језика, проистекла из докторске дисертације, а
којој је претходио рад Творба речи у настави српског језика: творбени процеси: илустративни примери и вежбе. Тематски сродни радовима Г. Штасни
су радови: Творба речи у настави српског језика и О неким проблемима творбе неологизама у настави Р. Драгићевић и Префиксална творба речи – деривација или композиција: наставни и ваннаставни аспект Ј. Радић. Од значаја
за рад био је и рад Статус српског језика у образовању исте ауторке.

ПОЕЗИЈА НЕВИД-ГОРЕ
Милосав Тешић је постмодернистички песник, представник српске
савремене поезије. Међутим, по речима бројних критичара, Тешићева поезија
представља додир старог и модерног, „пронашао је у Елиотовом смислу, прави
однос традиције и индивидуалног талентаˮ (Андрејевић, 2005: 27). Архаично
савршено уклапа у модерно, архаизмима надопуњује, али и гради индивидуализме. Архаично и модерно, читамо у његовим стиховима, два су лица једне
исте појаве, једног без другог нема: савремени емоционални живот песников
само је продужетак његовог детињства и предања које је тада усвојио (Јовановић, 1999: 99). Тешићева песничка реч представља веома сугестиван глас који
одзвања у савременој српској поезији. Тешић у својим песмама показује да је
„реч једини човеков ослонац у усковитланом метежу пролазностиˮ (ЋосићВучић, 2005: 90).
Тешић је нешто од лексикографског искуства пренео у поезију, можда
највише из сфере доживљавања речи као бића, као нечег не тако једноставног,
тајанственог, нечега што измиче сазнању, али што је са друге стране неодољиво привлачно и заводљиво у својој лепоти која је надмоћна. Тако језик, као
чувар знања и памћења, постаје централно место поезије Милосава Тешића.
Његово стваралаштво обележава непрестано трагање за новим речима што
песничку форму чини оригиналном. Лексеме које користи не наликују на оне
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које се обично срећу када је о поезији реч, већ се у њима огледа његова склоност ка прављењу неспојивих спојева, давању људских особина биљкама, а
највећи део лексема припада топонимима и фитонимима. Он је тако освежио
српску народну традицију, топонимски обележио Србију, али и своје читаоце
упознао са ботаничким светом. Милосав Тешић, и сам доста говорећи о својој
поезији, каже: Језик је један од мојих лирских јунака, главни или епизодни,
стварни или имагинарни, који се из песме у песму некад дограђује, некад разграђује. Понекад пева сам од себе, понекад, а и то је певање, вапи сам над
собом, а каткад је и провалија и бездан, над чијом се месечином ужасне чудна
душа света. У свом чистом стању језик је божанство. Поезија се натапа таквим
језиком, таквом језику она жели да се приближи. То божанство у језику за
песника је пиће и храна (Јовић, 2005: 59). Тешић покушава да оживи време, да
га песнички прикаже савременом читаоцу, архаизује читаву језичку структуру,
али никада не прелази границу разумљивости за савременог читаоца. Оно што
га окружује, што чини његову свакодневицу, претаче у поезију, па блискост
таквих лексема савременим, младим читаоцима може допринети лакшем и
бржем запамћивању градива о моделима грађења речи у српском језику.

РАСТРЗ-СТАЊЕ СЕМАНТИКЕ
Чињеница да се песник опходи према лексемама са посебном пажњом,
да улаже напор како би створио нову реч, а не употребио речи које су семантички истрошене, иде у прилог тврдњи да лексика показује специфичности на
творбено-семантичком плану, па се самим тим може искористити као лингводидактички материјал кад је обрада творбе речи у српском језику у питању.
Тешић је био познат по томе што је правио спојеве лексема које се семантички
не могу довести ни у какву везу, али с обзиром на то да у обради творбе
семантика не игра улогу, примери индивидуализама из поезије се могу искористити као репрезентативни за ту наставну јединицу.
На основу анализе корпуса утврдили смо два типа индивидуализама: (1)
индивидуализми чији је творац сам аутор, такве су лексеме зумбул-руда, калопер-душа, непев и (2) индивидуализми који се по свом значењу разликују од
значења које је за те лексеме дато у Речнику Матице српске, а такве су лексеме
потура, кљук, пепељак, крабуља, чактар. Провера индивидуалности извршена
је на основу увида у Речник српскога језика Матице српске из 2007. године.
Индивидуализмима се сматрају лексеме које у РМС нису забележене у таквој
форми или су присутне са другачијим значењима у односу на значење реализовано у поезији. Лексема кљук у Речнику Матице српске има значење изгњечено, измуљано грожђе из којега се цеђењем и врењем добива вино, док у
Тешићевој поезији лексема има значење кључ воде, загрејаност воде на 100ᵒ
Целзијусових, а лексема пепељак у речнику је дефинисана као мрешка на шљиви или грожђу, а у поезији има значење небеског омотача.

80

Раковић, М.: Обрада творбе речи у основној школи на примеру индивидуалних...
ЗБОРНИК РАДОВА  ГОД. 24  БР. 23  ДЕЦЕМБАР 2021  77–90

Као помоћ при утврђивању творбених модела и провери творбених форманата послужиле су нам две монографије: Творба речи у савременом српском језику
И. Клајна и Именице с префиксима у српском језику М. Радовић Тешић, као и
појединачни радови: Постфикс у српској творби речи Б. Ћорић, Преглед најновијих творбених процеса (по врстама речи) С. Ристић, неколико радова ауторке С.
Ђуровић: Творбена и семантичка анализа именица у изабраним приповеткама
Иве Андрића, Разграничење суфикса -ик/-ник код именица које значе особу у српском књижевном језику, О неким спорним примерима за модел комбиноване
творбе речи у савременом српском језику, као и коауторски рад Љ. Петровачки и
Г. Штасни Именичке полусложенице у српском језику. У раду смо покушали да на
основу утврђених творбених модела и уочених творбених форманата у наведеним
монографијама и радовима, спроведемо анализу корпуса из чега су проистекле
педагошке импликације за наставну праксу.

РЕЗУЛТАТИ АНАЛИЗЕ КОРПУСА
При творбеној анализи корпуса пронађено је само три немотивисане
(просте) индивидуалне лексеме и то: жбука, котрљ и тмар. Ова чињеница не
чуди с обзиром на то да је Тешић познат по томе да ствара нове речи, а да ретко
користи семантички истрошене, немотивисане лексеме. Изречена особина
представља основно начело са циљем постизање песничке оригиналности, с тим
да је Тешић далеко познатији од осталих аутора по грађењу индивидуалних лексема које се могу сматрати оказионализмима. Наведене немотивисане лексеме
одређене су као индивидуализми на основу примене другог критеријума – лексема је присутна у РМС, али је у поезији употребљена са значењем које се не
може довести у везу ни са једним од наведених.
Као примери немотивисаних лексема могу се употребити лексеме жбука, котрљ и тмар с тим да би оне ипак, иако о семантици није примарно реч,
више од осталих пронађених индивидуализама захтевале објашњење наставника српског језика. Било би неопходно да наставник припреми значење сличних лексема пронађених у речнику, а затим да са ученицима поразговара о
значењу наведених лексема у корпусу. То би захтевало да наставник припреми
одломке из поезије у којима су употребљене ове лексеме, па да посредством
дијалошке методе дођу заједно до закључака. Једино тада ће ученици памтити
ове примере као примере за немотивисане, просте речи у српском језику.
Када је деривација у питању, одлучили смо да је представимо кроз образложење типа основе и суфикса. Изведеница је нешто мање него сложеница,
али анализом корпуса дошло се до закључка да су изведенице творене употребом разноликих суфикса. Управо разноликост суфикса доприноси занимљивијој, али и успешнијој обради деривације, тј. суфикасације у основној школи.
Само уколико имају примере са великим бројем различитих суфикса ученици
ће моћи да препознају суфиксацију и да успешно решавају задатке.
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Пажњу привлачи и чињеница да песник често употребљава деминутиве,
градећи их продуктивним суфиксима -ић и -ица, с тим да се не може са сигурношћу тврдити да ли се сваки од њих може сматрати индивидуализмом. Оно
што се може истаћи је то да деминутиви нису употребљени са циљем постизања ироније, већ се сматрају хипокористицима. То нам говори да се поред
наставних јединица за творбу речи примери хипокорстика могу искористити и
при обради наставних јединица из лексикологије, као и да буду добри примери
за унутарпредметну корелацију – између творбе речи (тј. морфологије) и лексикологије.
Изведенице смо груписали по обрасцу творбена основа + суфикс, а
након тога смо утврдили о ком степену деривације је реч.
1) Глаголска основа + суфикс:
-лица: бубњалица, бунцалица
-ба: гудба (окрњена основа гуд(ети))
-ак: гачак
-ње: добовање
-ач: растакач
-ка: цепка
-ост: пуклост
-ар: штедар
2) Именичка основа + суфикс:

-ица: варица, огњица
-лица: удеслица
-аљ: ватраљ
-ара: звекара
-ак: врутак, нулка, урнебесак, пепељак, ждралак
-ац: зјевац, рубац, ждралац
-ка: мрешка
-он: таласон
-ча: бркљача
-уша: мракуша
-ић: цватић, зјевчић
-ник: пшеничник
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3) Придевска основа + суфикс:
-ик: зреник
-ња: лудња
-ост: топлост
-лија: розаклија
На основу наведених примера могли смо да уочимо да је највећи број
изведеница творено од именичке основе и суфикса, а затим од глаголске основе
и суфикса, док је од придева творено само неколико, тачније четири, индивидуализма. Када је степен деривације у питању, можемо закључити да је највећи
број првостепених деривата, такве су изведенице: гудба, гачак, бубњалица,
огњица, мишар, цватић, лудња, другостепени деривати су: бркљача, розаклија,
док трећестепени деривати нису уочени. На основу резултата проведене анализе
изводи се закључак да се у настави Тешићеви индивидуализми могу употребити
највише за примере деривације у чијој основи је именица, тј. чији корен је именица, затим глагол, па најзад придев. Без обзира на мали број примера у чијој
основи је придев, они својом занимљивошћу и памтљивошћу могу допринети да
ученици науче моделе за извођење лексема са различитим суфиксима.
Највећу специфичност на творбеном плану показују сложенице. Можемо слободно рећи, на основу увида у корпус, да је Тешић највећи број индивидуализама дао у виду полусложеница. Анализа грађе је показала да постоје два
типа полусложеница, па ћемо у складу са тим издвојити и два модела. Први од
њих је модел именица + именица. Такве су лексеме: барјак-платно, божуржурба, божур-кланица, бокор-сплет, бруј-ритам, вампир-коприва, грабежвреме, грех-вечера, грозд-пијанка, дукат-сунце, жар-крило, жубор-море, заумшума, зумбул-руда, искон-небо, искон-слика, кострет-одежда, костретстарица, кристал-суза, јавор-чудо, јесен-сена, кавез-слово, калопер-душа,
лабуд-врат, мутљаг-тело, напаст-наркоза, невид-гора, невид-жица, нестихсталактит, обруч-стање, освит-сјај, паук-време, паук-коса, порфир-графика,
порфир-ништина, псалтир-ткање, разбој-боја, разврз-перла, разврз-пертла,
расеј-поље, растрз-стање, растрој-строј, растрој-чуло, ритам-слика, роморалилуја, руј-очај, сабор-коло, симбол-коло, трепет-љиска, хаос-поље, христосчашка, цврчак-виолина, четврт-трен, нечуј-бронза, понор-травуља, шебојбоја, жар-кокоти, жубор-нити, бодеж-кадифа, разбој-техника, костурневеста, замор-ружа, божур-око, мореуз-брег, тамјан-прах и јаблан-свећа.
Нешто мање продуктиван је модел придев + именица. Уочили смо
следеће лексеме: буков-крошња, ватрен-стрелица, гвозден-љуска, жеженракија, кошчат-рука, леден-хлад, пурпур-стид, пурпур-богиње, румен-јад,
церов-горје, гвозден-виле, дрвен-жлица, јечмен-клас, лесков-шибљика, пурпуркресте, храстов-крст, бршљан-вреже, глогов-трн, чамов-даске, ланен-цвет и
жалбен-ткање. Саставни делови сваке од уочених полусложеница имају свој
акценат, и са семантичког аспекта, делови полусложеница се могу сматрати

83

Раковић, М.: Обрада творбе речи у основној школи на примеру индивидуалних...
ЗБОРНИК РАДОВА  ГОД. 24  БР. 23  ДЕЦЕМБАР 2021  77–90

пунозначним речима. С обзиром на то да се у корпусу уочавају полусложенице
које би се могле сврстати у породице речи, сматрамо да би управо ове примере
за творбу полусложеница ученици лако памтили.
Просто слагање уочено је у следећим индивидуализмима: злокрв, присој,
свељубав, свевир, свевал, свекруг, свесвануће, свераст, свевук, летораст, а
именица са спојним вокалом -и- је лудибаба. Наведени примери показују да је
највећи број сложеница насталих простим срастањем по творбеном моделу
заменица све + именица, а затим спојем две именице, као и спојем придева и
именице уз помоћ спојног вокала. И примери настали простим слагањем могу се
подвести под заједничку породицу речи, па са примерима из претходно наведене
групе могу се учити удружено. Управо пример лудибаба може бити погодан
пример за приказ слагања уз помоћ спојног вокала у настави творбе речи.
Примери комбиноване творбе индивидауализама могу се анализирати на
основу два критеријума: (а) семантичког критеријума и (б) критеријума:
последњи чин творбе.
За приказ творбених модела појединих индивидуализама могуће је било
применити оба критеријума, док је код неких било могуће применити само
семантички критеријум. Ограничење у примени критеријума последњи чин
творбе односи се на то да је у другом делу сложенице лексема која не може
самостално да функционише у језику.
Примена два критеријума, и семантичког, и критеријума последњи чин
творбе, могућа је само код спровођења анализе корпуса, док се критеријуми
при објашњењу комбиноване творбе у настави не спомињу. Дакле, могу се
само употребити примери, док се критеријуми уводе тек на факултетском
образовном нивоу, па је неприхватљиво о њима говорити у основној школи.
За потребе анализе корпуса дајемо табелу са примерима, уз примену оба
критеријума. Примери творбене анализе примене оба наведена критеријума
могу се у наставном процесу споменути ученицима ради бољег запамћивања,
као и илустрације комбиноване творбе речи, с тим да се не наводе терминолошка одређења критеријума. Примери су необични, па се стиче утисак да би их
ученици памтили као репрезентативне за комбиновану творбу речи.

84

Раковић, М.: Обрада творбе речи у основној школи на примеру индивидуалних...
ЗБОРНИК РАДОВА  ГОД. 24  БР. 23  ДЕЦЕМБАР 2021  77–90

Табела 1. Примери творбене анализе
Пример
збожен
зракоплован
иконоцрвен
крвопилац
млечноголубије
повратич
присјетак
распламињати
рукосад
словоковач
смутисанка
трогодац
црновесник
неизгорив
одбеглица
старославно
згранај

Семантички критеријум
(примери комбиноване
творбе / сложенице)
з-бож-ен
(онај који је посвећен Богу)
зрак-о-плов-ан
(онај који плови попут
зрака)
икон-о-црв-ен
(онај који је боје иконе)
крв-о-пил-ац
(онај који пије крв, попут
вампира)
млечн-о-голуб-ије
(боја између беле и сиве)
по-врат-ич
(~повратак)
при-сјет-ак
(повраћено сећање)
рас-плам-ињ-ати
(разгоревати ватру)
рук-о-сад
(садити нешто руком)
слов-о-ков-ач
(онај који прави слова)
смут-и-сан-ка
(неразговетност сна)
тр-о-год-ац
(онај који је стар три године)
црн-о-вес-ник
(онај који доноси лоше
вести)
не-из-гор-ив
(онај који не може изгорети)
од-бег-лица
(онај који је одбегао)
стар-о-слав-но
(оно које се опходи на
основу старе славе)
з-грана-ај
(~распоредити, ставити све
на своје место)
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Критеријум: последњи
чин творбе
(префиксалне творенице
и сложенице)
з-божен
зрак-о-плован
икон-о-црвен
/
млечн-о-голубије
/
/
/
/
слов-о-ковач
смут-и-санка
/
црн-о-весник
не-изгорив
/
стар-о-славно
з-гранај
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У творбеној анализи појединих индивидуализама није било могуће применити ни један од наведених критеријума. На основу морфемске анализе,
уочено је да такви индивидуализми представљају сложенице, али се са сигурношћу не може тврдити које је најадекватније семантичко одређење, већ се
оно само може наслутити на основу семантичког збира појединачних компоненти сложенице. Таквог типа су индивидуализми: окишање, житомислић
(фиг. жито које мисли), свештенорујан, тихотрпљиво, тихожалка и сомнобулан. Ни контекст није од помоћи при одређењу семантичког критеријума у
творби ових индивидуализама с обзиром на то да је у питању поезија где употреба великог броја стилских фигура може довести до замагљености значења.
Творба индивидуализама вршена је и додавањем речце не испред стандарднојезичке лексеме. Ове индивидуализме сматрамо префиксалним твореницама. Уочено је да је највећи број ових лексема дат по моделу не + именица:
неблаго, неброј, недевојка, недојав, недохват, неноћ, непев, непојам, непоље,
неместо и неграбовац. Наведени примери могу послужити као репрезентативни за приказ творбе речи уз помоћ префикса.
Специфичности на плану творбе показују и индивидуализми у форми
глагола и сваки од њих је настао додавањем префикса на пунозначан глагол.
Тако су у корпусу уочени глаголи: потрусити, поткропити, прозарити и
одгргољити. С обзиром на то да су у питању различите врсте речи, примери из
корпуса показују богат дијапазон модела грађења речи у српском језику, па се
могу успешно укључити у наставни процес у основној школи.

МЕТОДИЧКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ ЗА НАСТАВНУ ПРАКСУ
Методичке импликације проистекле из резултата анализе корпуса су:
(1) Примена песме Милосава Тешића као лингводидактичког текста.
Текстови песама Милосава Тешића могу у наставном процесу служити као
лингводидактички текстови. Наиме, наставник би са ученицима могао да
спроведе творбену анализу свих лексема које су на неки начин онеобичене.
Након што би издвојили необичне лексеме, било би потребно разврстати их
по моделима творбе. Тако би ученици имали истовремено два задатка: (1) да
уоче творене лексеме и (2) да одреде којим моделима грађења речи припадају
уочене лексеме.
(2) Формирање породица речи са истом творбеном основом. С обзиром
на то да је Тешић често творио речи тако што је на већ постојеће лексеме
додавао одређене наставке (суфиксе и префиксе) или читаве лексеме (у
полусложеницама), корпус пружа могућност да се формирају породице речи.
То доприноси да се лексеме лакше и брже памте, и да управо свака од
породица буде репрезентативан пример за сваки од модела творбе речи у
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српском језику. Поред примене овог методског поступка у наставном процесу
творбе речи (увежбавање градива), формиране породице речи се могу
искористити и при настави лексикологије, па можемо спровести
унутарпредметну корелацију – између морфологије и лексикологије.
(3) Индивидуализми као методичко средство за пројектну наставу.
Након обрађених свих наставних садржаја о творби речи у српском језику,
наставник би могао да предложи ученицима да реализују мали пројекат – да
из једне збирке песама Милосава Тешића издвоје индивидуалне лексеме и да
уоче најдоминантније моделе творбе. Након што спроведу творбену анализу
лексема добили би задатак да у речнику потраже значења лексема, да их
забележе (уколико их пронађу), тј. формирају лексичку одредницу – на основу
пронађених значења или онога што се из контекста закључује (уколико нема
значења у речнику). На тај начин би се ученици упознали са лексикографским
послом, па би се поново успоставила унутарпредметна корелација – овог пута
између морфологије (из шестог разреда) и лексикологије (из осмог разреда).
Стиче се утисак да би овакав вид наставе и задатака допринео да ученици
економичније утроше време предвиђено за усвајање нових наставних
садржаја, као и да им настава буде занимљивија и да буду мотивисанији за
активно учешће у наставном процесу.

ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ
Индивидуална лексика у поезији Милосава Тешића показује специфичности на творбеном плану. Стилска маркираност индивидуалних лексема је
оправдана с обзиром на то да је о поезији реч. Са аспекта творбе речи у српском језику значајно је то да до стилске маркираности лексема доводе и разнолики модели творбе, у првом реду деривација, с обзиром на то да је утврђен
велики број разноликих суфикса. Управо ови примери могу послужити за
обраду деривације (префиксације, суфиксације), слагања и комбиноване творбе
у шестом разреду основне школе, да би се о њој говорило и у осмом разреду.
Анализа изведеница спроведена је на основу истицања основе и суфикса, па су уочена три модела: глаголска основа + суфикс, именичка основа +
суфикс и придев + суфикс, као најмање продуктиван модел. Разноликост
суфикса и основа доприноси да их ученици лакше памте, као и да уоче да различите врсте речи могу бити основе за грађење нових речи – битно је само да
уоче најпродуктивније суфиксе и да воде рачуна о значењу речи, тј. да ли
након што награде нову реч она има самостално значење.
Када је реч о творбеним моделима сложеница, уочено је да је највећи
број сложеница настао слагањем, а да су уочени и примери префиксалне и
комбиноване, префиксално-суфиксалне, творбе речи. Специфичност корпуса
чини немогућност прецизног творбеног одређења појединих сложеница, ни на
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основу семантичког, ни на основу критеријума последњи чин у творби. Без
обзира на то примери могу послужити у настави јер се на основношколском
узрасту не спроводи тако детаљна творбена анализа примера, већ је важно
само да усвоје све моделе творбе и да за њих наводе најадекватније примере.
Као предлог за будућа истраживања, поткрепљена изведеним закључцима,
могао би бити да се утврде модели творбе полусложеница, као најзаступљенијих и највише стилски маркираних индивидуализама у поезији Милосава
Тешића, као и да се утврде могућности унутарпредметне и међупредметне
корелације у настави српског језика у основној школи у чијој основи ће бити
поезија Милосава Тешића, као и његови необични начини грађења речи.
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PROCESSING OF WORD FORMATION IN PRIMARY SCHOOL
ON THE EXAMPLE OF INDIVIDUAL LEXEMES IN THE POETRY
OF MILOSAV TESIC
Summary
The subject of the paper is a methodical approach to word formation in primary
school on the example of Milosav Tesic's poetry. The aim is to determine the models of
formation of lexemes marked with the label individually and to give methodical
recommendations for the incorporation of the analyzed models of formation in the
teaching process. The creative analysis includes lexemes that represent: (1) the
individual work of the poet and (2) standard language lexemes to which the poet gave a
new meaning, not recorded in the RMS. The corpus was made on the basis of an insight
into the anthological collection entitled U tesnom skpopu, as well as on the basis of
critical texts by A. Petrovic. The creative analysis came to the conclusion that the largest
number of individualisms was created by agreement, and the most numerous products
are semi-complex, so these models can be examples to show these models of creation in
primary school. A brief review of the work is given in order to show the poet's treatment
of the mother tongue with special attention with the constant creation of new words
which re-creates and renews his poetry, as well as to justify in some way the suitability
of the topic for creative and semantic research. Serbian, and thus as interesting and easy
to remember examples of word formation in primary school. Based on the conducted
analysis, pedagogical implications for teaching practice will be given, which concern:
(1) the possibility of processing word formation models in primary school and (2)
examples of tasks for practicing the acquired knowledge.
Keywords: individualisms, Milosav Tešić, word formation, primary school,
implications for teaching practice.
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HUMOR COMPETENCE IN ENGLISH AS A SECOND
OR FOREIGN LANGUAGE
Abstract: Developing humor competence in a second or foreign language
is difficult, but it is very important for successful intercultural communication.
The nature of humor and its sociocultural functions make humor competence one
of the last hurdles even advanced language learners often struggle to overcome.
Since types of humor and attitudes towards joking are different in different
cultures and humor comprehension requires a complex combination of linguistic
and cultural knowledge, second or foreign language teachers need to help their
students with this often-neglected area of pragmatics. In social, academic, and
professional settings, humor can relieve tension, exert social control, and enhance
social cohesion, delineating who belongs or does not belong in a particular group.
As humor can function both as a cultural divide and a unifying factor, the time
has come to include some type of humor competency training in second or
foreign language education. Based on humor research and research in teaching
English as a second or foreign language, more and more educators are beginning
to experiment with, document, and evaluatethe results of various strategies and
approaches to teaching with and about humor in English.
Keywords: humor, humor competence, teaching English as a second
language, teaching English as a foreign language, pragmatics.

Humor is inherently difficult for even advanced learners to understand and
produce in a second or foreign language (Bell, 2007; Vega, 1990). In spontaneous
conversation, its complex nature involves multiple, often hybrid types of humor
serving several overlapping semantic or pragmatic functions and marked by various
verbal and non-verbal cues. It requires English language learners to understand,
among other features, the syntax, vocabulary, connotations, socio-cultural
background, and appropriate contexts for joking in English conversation. Never the
less, humor in natural interaction is a vital tool for socialization, negotiations, and
even workplace success. Not many English as a second language (ESL) or English
as a foreign language (EFL) textbooks and programs, however, offer systematic
training in this area of pragmatics (Claire, 1984). A growing number of ESL/EFL
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teachers and researchers, therefore, are beginning to investigate and document ways
to teach humor competence in cross-cultural communication (Lucas, 2005;
Rucynski, 2017; Rucynski & Prichard, 2020).

WHAT IS HUMOR?
There are numerous different definitions of humor accepted in various
historical, geographical and cultural realms. In addition, several different scholarly
disciplines have studied humor and defined it for each particular discipline, ranging
from biology and the theory of evolution to psychology, literature and folklore, to
mention just a few. For the purposes of this article, the multiple facets of humor
reflected by these diverse definitions, disciplines, and cultures will be reviewed in
order to demonstrate that humor competence is a pervasive life and language skill
that needs to be taught to second or foreign language learners.

PHILOSOPHICAL BEGINNINGS
The Western World
Most humor research currently available in English is Western-centered,
reviewing Ancient Greek, Roman, Middle-Ages and Renaissance theories of humor
before focusing on modern European or North-American publications. In this vein
of studies, Plato (427–347 BC) is unanimously quoted as the first significant writer
to have philosophically analyzed humor well over two thousand years ago in
Ancient Greece.
Plato
According to Attardo (1994) and Roeckelein (2002), Plato listed humor as
one of the human emotions, ambivalent in its nature as a combination of pain and
pleasure. The ridiculous, in Plato’s view, was the lack of self-awareness. In powerful
people, conceit was to be hated, but in feeble ones it was to be laughed at. He saw
the grim side of humor as enjoyment at the misfortunes of others and condemned it
on ethical grounds. In general, Plato’s philosophy denounced excesses; therefore,
laughter was to be avoided because it could make one lose rational control. In
modern terms of second language and culture acquisition, these ideas were
predecessors of the superiority theory of humor and point to the necessity of
teaching the pragmatics of humor, particularly how not to offend others or avoid
certain negative, destructive types of humor.
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Aristotle
Another great Ancient Greek philosopher, Aristotle (384–322 BC) also
considered the ridiculous as something ugly which does not cause pain (Attardo,
1994). His view of humor, however, was more positive in that humor can stimulate
the soul, as well as serve as a powerful rhetorical device, if used appropriately. In
addition, Aristotle was the first to analyze the logical mechanisms of jokes and to
comment on the humorous effects of the unexpected in metaphors, puns, and
witticisms. He was also the first to contrast comedy and tragedy. Aristotle had a
great influence on modern theories of humor not only in the Western tradition, as his
work and that of other Ancient Greek thinkers had been translated into Arabic as
well, and was familiar to Arab scholars throughout the Middle Ages (Attardo, 1994).
The Orient
Hence let us abandon Western centrism for a moment and glance even farther
than Arabia, beyond the Great Wall of China. What early theories affect attitudes
and beliefs about humor in China, Japan, Korea and other Asian countries, where
millions of today’s English language learners come from? Confucianism, Taoism,
and Buddhism are the most significant ancient philosophical systems that need to be
considered in order to understand the Asian outlook on the world, including humor.

CONFUCIUS
Resembling Plato’s views on humor, Confucius (551–479 BC) advocated
serious behavior and restraint, and denounced extreme emotions, such as laughter
(Yue, 2010). While Euro-American attitudes to humor have considerably evolved
since Plato to consider a sense of humor as a most desirable personal trait and a sign
of intelligence (Wickberg, 1998), humor has not been respected in China for
centuries, and is regarded as inferior, shallow type of aesthetic expression only fit
for the uncouth and uneducated. Although Confucius himself was said to have had a
sense of humor in his personal life, he once ordered the executions of several
comedians for insulting royalties. Similarly, according to Yue (2011), Chinese
people today feel ambivalent towards humor, privately enjoying a laugh as human
beings, while still considering it a sign of immaturity, inappropriateness, and
tasteless informality. Correspondingly, emotional restraint is also admired in Japan
and many other Asian cultures, where humor is appropriate only in the company of
close friends or family, drinking companions, or in formal humorous performances
(Oda, 2006; Abe, 2006). The Asian code of business may not approve of the use of
humor in the workplace as it may be considered too informal and impolite. A serious
attitude is much admired.
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Taoism and Buddhism
Taoism, in contrast, embraced humor as a way to achieve emotional harmony
and laughter as a natural human response, leading to unity with nature. Buddhism
also encouraged humor as the force of enlightenment, and associated laughter with
good fortune, sociability and success (Yue, 2010). Both philosophies promoted
humorous expression for the benefits of self-improvement, open-mindedness and
forbearance. This is more in tune with modern American attitudes towards humor
and may help teach English language learners of Asian background the cultural
differences in the appropriateness of tactful humor, which, unlike many Asian
cultures, may be acceptable, even desirable in a wider range of situations and status
of interlocutors in American culture.
Sociocultural Functions of Humor
In terms of second language teaching, it is important to consider the social
functions humor fulfills in the target culture, which may be different from the
students’ native culture. As Robinson and Smith-Lovin’s (2001) study showed, the
functions of humor are not fixed, but depend on the relationships among
interlocutors, their social context, and the content of the joke. The humor of a certain
culture reflects its social phenomena, dominant beliefs, issues and cultural changes
(Kuipers, 2008). For instance, while many humor studies (Crawford, 1995 and 2003;
Hay 2000; Holmes, 2006; Kothoff, 2006; all as cited in Kuipers, 2008) have shown
that men initiate more humor (in accordance with Coser’s 1960 finding that people
of higher status initiate more humor and get more laughs), more recent studies have
begun to show women to initiate more jokes (Kothoff, 2006), mirroring the
positively changing status of women in Western cultures. The humor of a culture
also depends on the ideological, social and political foundations of a society, its
government being repressive or democratic, and the respective power dynamics.
Traditionally, humor has been found to provide relief from tension, promote social
control, and enhance social cohesion (Kuipers, 2008).
Relief
The relief function of humor serves to release social tension but can also
border on the psychological function of coping with stress. Booth-Butterfield,
Booth-Butterfield and Wanzer’s 2007 study is particularly relevant to college
students’ success. It showed how some American college students who were
employed in jobs outside of class effectively managed the additional stress by using
humor in communication. Moreover, another different population sample, fully
employed adults, also showed identical correlations between their ability to cope
with stress and their use of humor. In addition, for both samples job satisfaction was
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enhanced by their use of humor in communication. The positive effects were
explained by the power of emotional expressivity, as well as the social attractiveness
of humorous personalities, building stronger supportive networks.
Social Control
The social control function of humor is perhaps most clearly illustrated by
what people laugh at, ridiculing traits or phenomena that are not desirable. These
attitudes may be different in different cultures and second language learners will
have to be introduced to what the target culture considers correct or advantageous in
various spheres of human life. Morain (1991) recommends teaching international
students about the social, working, language, and intellectual world of American
culture to help them better understand American humor. Joking also serves to
maintain or establish hierarchical relationships, where those of higher status joke
more and their jokes are better accepted. People also tend to “joke down” more than
“up” – for instance, Coser’s classic 1960 study of joking relationships among
hospital staff showed that doctors joked about the residents, residents joked about
themselves or the nurses, and nurses joked about themselves or the patients and the
patients’ families.
Social Cohesion
In-group. In a more egalitarian environment though, the joking relationships
would be different, working more toward group cohesion and delineating group
boundaries (Kuipers, 2008). Inside jokes among friends increase their closeness,
create an identity, and can break the ice with strangers. Of course some cultures may
not use humor with strangers, so that will also have to be taught to second language
learners. As interactionist approaches to humor state, humor is created in interaction,
and the humorous intent of one speaker has to be accepted by the listeners for the
humor to work. In the humorous mode, interlocutors can decrease social distance,
have fun, and clarify positions on sensitive topics, where the ambiguity of humor
always provides a way out for all participants.
Out-group. This cohesive function of humor has a negative side, however. It
painfully excludes from the group those interlocutors who, like many international
students, do not understand the jokes everyone else shares. Morain (1991) compared
international and American students’ appreciation of The New Yorker cartoons and
found significant differences in understanding and perceived degree of funniness.
The international students’ sample included students of various English proficiency
levels at a language learning program, who had been in the United States for short
periods of time, as well as graduate students who had lived in the target culture for
several years. Regardless of the length of time spent in the United States, the
responses of both types of international students were very similar, demonstrating the
inherent difficulty of understanding and appreciating the humor of another culture.
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Morain (1991) also interviewed in depth the graduate international students
about their responses to the cartoons and to American humor in general. They
unanimously agreed that humor was the most challenging feature of American
culture for them. These mature, sophisticated graduate students spoke of the feelings
of isolation and alienation they experienced because of their inability to understand
the humor of their host culture. They felt stupid, and as if they did not belong in a
group where everyone else was connected by shared laughter. Morain (1991) thus
concludes that second language teaching needs to include exposure to authentic
American humor and enriched cultural content, teaching the conventions of humor
and techniques for analyzing humor, and finally opportunities for students to try out
various types of their own jokes. These recommendations, as well as Attardo,
Hempelmann and De Maio’s 2002 taxonomy of the logical mechanisms of a joke
formed the basis of Petkova’s 2020 study, where a humor competence curriculum
(Wulf, 2010) was designed, tried and tested in the English as a second language
classroom.
Cultural divide or unifying factor? In a very interesting study with potential
implications for the teaching of humor in another culture, Chiaro (2009) surveyed
and interviewed 59 bilingual cross-cultural couples who had been together for over
ten years about the use of humor in their daily relationship, such as the social and
psycholinguistic aspects of humor, their language choices, attitudes, when they use
humor and the type and functions of their verbal humor. Couples reported that they
enjoy using their partner’s language for humor, and feel annoyed when the partner
does not make an effort to speak their language. Participants also felt excluded when
their partner used his or her native language to joke, or was able to laugh at jokes,
with other fellow native speakers.
The couples in Chiaro’s (2009) study formed 24 language combinations; the
participants’ native languages were English, Albanian, Amharic, Arabic, Croatian,
Czech, Danish, Dutch, Estonian, Filipino, Finnish, French, German, Greek, Malay,
Japanese, Polish, Portuguese, Russian, Shona, Spanish, Tagalog, and Turkish.
Refreshingly, this wide variety of languages includes many non-Western-European
and non-Indo-European languages and cultures. Results showed that people of
different linguistic backgrounds were very aware of the cultural differences in their
humor. Interestingly, native English speakers consistently stated that their sense of
humor, involving the use of irony, sarcasm, and understatement, was “better” than
their partner’s. They pointed out that the concept of understatement was unknown or
non-existent in their partners’ cultures (namely Italian and Hebrew, but probably
many other cultures) and that irony and sarcasm were not understood by their
partner’s relatives and fellow-countrymen, who corrected their Italian and Hebrew
when the native English speakers were trying to be funny in their partner’s language.
Non-English types of humor were considered less subtle, more naïve and juicier.
English speakers also pointed out that their humor was dry, as if that were a more
desirable or more sophisticated type of humor.
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On the other hand, the non-native English speakers in Chiaro’s (2009) study
initially were confused by their partners’ ironic and sarcastic remarks and interpreted
them as rude. After several years together, they reportedly learned to laugh at them
or sometimes even produce them, although such humor continued to occasionally
surprise them. In general, respondents considered their partner’s different sense of
humor a negative trait, which created tension between them and was characteristic of
the partner’s entire culture. These highly educated participants did understand,
however, that not all differences in humor depended on culture, but were also
determined by individual characteristics. They also realized that usually humor
cannot be directly translated from one language to another.
Chiaro (2009) attempted to explain the superior attitudes of native English
speakers with the fact that, as English has become the global lingua franca, couples
with a native English speaking partner have elected to use English as their common
language. If the other partner’s English language proficiency was not up to par, that
could negatively influence the impression of his or her humor. The fact that other
speakers of their partner’s language corrected the English speakers when they
attempted to use irony or sarcasm in their second language could be attributed to the
marginalization of the outsider, whose humor would only be acknowledged when he
or she is completely accepted in the new culture. This notion is supported by Wulf’s
(2010) experience of telling his first successful joke in German: “My triumph was
only slightly dampened when I was asked if I realized that I had said something
funny” (p. 155). Bell (2006) also found that native speakers may tend to overly
accommodate non-native speakers in humorous interaction with the effect of
marginalizing them, expecting them not to understand.
In terms of teaching humor to second language learners, the most pertinent
findings of Chiaro’s (2009) research revealed that bilingual partners made a
successful effort to learn each other’s humor. Many participants said that after a few
years, they were able to make humorous comments in their partner’s language and in
the style of humor preferred in his culture. Some explained how they even trained
each other, watching funny videos together, translating and pausing as necessary to
explain the jokes or their cultural background for each other. Consequently, this is a
technique that has been directly implemented in the second language classroom by
Petkova (2017), using authentic video material to enjoy and discuss the humor of the
target culture (see also many other lesson plans on how to teach about humor in
Rucynski, 2017).
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CONCLUSION
In the past several decades, an impressive body of research has been done in
the linguistics and sociolinguistics of humor in a native language (Raskin, 1985;
Giora, 1991; Attardo, 1994; Kothoff, 2003; Norrick, 2003; Crawford, 2003; Smith,
2009; Yus, 2003) and TESOL pragmatics (Boxer & Pickering, 1995; Alcon Soler &
Martinez-Flor, 2008; Bardovi-Harlig, 1999; Cohen, 2005). More and more studies
are also beginning to focus on the intersection of these two fields, namely humor in
TESOL (Vega, 1990, Deniere, 1995, Schmitz, 2002; Tarone, 2000; Rucynski and
Prichard, 2020). Even when they do look at this intersection, however, researchers
often consider using humor only to teach vocabulary or language structure
(Trachtenberg, 1979; Tocalli-Beller & Swain, 2007), or to create a better classroom
environment, relax the language learners and lower their affective filter (Medgyes,
2001). Finally, a refreshing wealth of lesson plans to teach with and about humor
have recently been published by TESOL (Rucynski, 2017).
As far as using humor in spontaneous conversation in a foreign language, some
researchers have explored the way English language learners themselves use humor in
natural conversation (Bell, 2009; Davies, 2003) and made tentative recommendations
for classroom instruction. Bell (2011) in particular draws attention to the importance
and the need for further research in this area. The contributors to Rucynski and
Prichard’s 2020 edited book on bridging the humor barrier have attempted to answer
this call to experiment with and test the effectiveness of humor competence instruction
in the English language classroom. They offer multiple classroom strategies and
different approaches to this important area of pragmatics in preparing English
language learners for success in the real world.
With the advance of technology and the globalization of communication,
business, travel and education, spontaneous interaction among native and non-native
speakers of English is increasing in quantity and importance. Gone are the days when
a professional may study English only to be able to read technical literature in that
language. Today leisure, work, and study often include dealing with speakers of
different languages, if not in person then by e-mail, telephone, text messages or
videoconferences. Humor is an essential tool in business negotiation (Adelsward &
Oberg, 1998) and needed by many English language learners for success. If they feel
marginalized in conversation because they do not understand some light-hearted
remarks and are unable to respond quickly enough, who is supposed to help them? As
the international students participating in Morain’s (1991) study unanimously stated,
failure to understand American humor made them feel isolated and alienated from the
target culture. Classroom instruction, in the same way as it makes strides forward in
the teaching of other areas of pragmatics, should not shy away from providing students
with realistic humorous experiences and a safe place to experiment and get feedback
on their own attempts at humor in a second or foreign language.
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Универзитет у Пловдиву, Бугарска
КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ХУМОР У ЕНГЛЕСКОМ КАО ДРУГОМ
ИЛИ СТРАНОМ ЈЕЗИКУ
Резиме
Развијање компетенције за хумор у оквиру енглеског као другог или страног језика је тешко, али је веома важно за успешну интеркултуралну комуникацију. Природа хумора и његове социокултурне функције чине компетенцију за
хумор једном од тешкоћа са којом се чак и најбољи ученици често боре. Будући да
су типови хумора и ставови према шали различити у различитим културама, а разумевање хумора захтева сложену комбинацију језичког и културног знања,
наставници другог или страног језика треба да помогну својим ученицима у овој,
често занемареној области прагматике. У друштвеним, академским и професионалним оквирима хумор може ублажити напетост, извршити социјалну контролу и
појачати социјалну кохезију, правећи разлику ко припада или не припада одређеној групи. Како хумор може да функционише и као основа за културну поделу и
као фактор који зближава, дошло је време да се у наставу другог или страног
језика укључи нека врста подстицања и развоја компетенција за хумор. На основу
истраживања о хумору и истраживања у настави енглеског као другог или страног
језика, све више наставника почиње да експериментише, документује и оцењује
резултате различитих стратегија и приступа настави са и о хумору у енглеском
језику.
Кључне речи: хумор, компетенција за хумор, настава енглеског као другог
језика, настава енглеског као страног језика, прагматика.
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HOW DO THE SOCIAL CHANGES INFLUENCE
THE ENGLISH LANGUAGE GRAMMAR?
Abstract: The paper deals with recent changes occurring in the English
language due to the changes in the society itself. Every language is influenced by
the changes happening in every aspect of human life, namely, in politics,
economics, culture or human relations. The topic of the paper is how the changes
in gender relations influence the English grammar, that is, the part of the
grammar dealing with English pronouns. Nowadays, many people, transgender or
others, refuse to be denoted by singular pronouns “he” or “she” – and choose the
singular “they” instead. Although this use of “they” is not such a new thing,
because the nonbinary pronoun “they” was voted the Word of the Year 2015 by
American Dialect Society and again in 2019 as the Word of the Decade by the
same institution, people are still sceptic about its grammatical correctness. But,
this use of the pronoun is gaining in popularity, and very soon, the English
language might accept these changes,
Keywords: English language, “they”, pronoun, non-binary, gender,
changes.

It is often said that each language (no matter which) is a living thing with a
life of its own, which means that it is constantly changing and that we should be
aware of those changes when we speak about any thing concerning any language.
Every language has its rules, and they are known as grammar. Grammar is the set of
structural rules governing the composition of clauses, phrases and words in a natural
language. The term refers also to the study of such rules. Grammar comprises
phonology, morphology and syntax which are often complemented by phonetics,
semantics and pragmatics.
All parts of language are subject to changes: morphology, semantics and
pragmatics in the first place, but phonetics and syntax to some extent, too. The
thing is, when language changes are in question, we do naturally expect most of
those changes to occur within morphology and semantics since these areas are
mostly under the influence of the happenings in the world around us. The changes
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in these areas of language are most visible because every day new words need to
be produced denoting new referents in the form of objects, feelings, characteristics
and actions.
When we talk about grammar, taken in its narrow sense, we can say that some
parts of speech, being known as “open word classes”, namely nouns, adjectives,
adverbs and verbs, change more quickly than others, so-called “closed word classes”
which comprise pronouns, prepositions, determiners and conjunctions. Although it is
true that changes within closed word classes are very rare and slow, they do occur
and one of them is going to be the topic of this paper.
The question is: are all the language changes good and should all of them be
accepted unquestioningly? How should language experts react to those language
changes? Should they accept them or stay sceptical and wait to see what people who
speak the language in question think about those happenings?
In relation to this question we come to the distinction which is made
between standard and non-standard language on one hand, and between
prescriptive and descriptive approach to grammar on the other. When we speak
about Standard English we have in mind the variant of English that is widely used
in countries in which English is a native language or mother-tongue of most
people. We think of a set of language rules that are prescribed for the English
language to be spoken correctly. But, as English is a lingua franca of the world
today, which means that it is used in almost all countries of the world as a second
or a foreign language, it also means that the rules of this language do not apply in
the same sense in all of them. Although all the people who use English try to use it
correctly, and try to do so by obeying the rules prescribed by the English grammar,
they still, consciously or unconsciously, introduces light changes that do not
correspond to the rules of Standard English. With time, these slight changes creep
into the language and become officially accepted, at least in one region, and
maybe, after a period of time, in the whole of the English speaking world. In that
way, non-standard variants of English are developed. That is, interestingly, very
often the case with academic texts, maybe because the matter and content they are
dealing with are very specific and often hard to translate. We can give some
examples which can be found within our area of work, namely, in education. For
example, the English language does not have a word for our noun „metodika” or
the adjective „metodički”, but the translations like “methodics” and “methodical”
have been widely accepted in academic papers, although the words do not exist in
the English language itself, at least not in the meanings we want them to have.
Also, many compound adjectives like „uzročno-posledički”, „pedagoškopsihološki”, „teorijsko-empirijski”, or „književno-kritički” are “not obeying the
grammar rules of composing and writing compound adjectives in Standard
English, but are still, translated and written in the way they appear in Serbian and
are widely used as correct in academic texts, at least in our Balkan region”
(Ljubicic, 2019: 143).
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So, the question is: should we accept such changes as regular and should the
English language introduce them as regular words in its corpus? Although these
examples definitely are not Standard English, we cannot deny that such forms do
exist in present-day English. If we stick to the prescriptive grammar and its
representatives, these words would not be accepted as correct, but the descriptive
English grammar might have a different opinion. The difference between
prescriptive and descriptive grammar can be understood from the definition given by
Rodney Huddleston and Geoffrey K. Pullum. In their book The Cambridge
Grammar of the English Language, they say: “The distinction between the
prescriptive and descriptive approaches to grammar is often explained by saying that
prescriptivists want to tell you how you ought to speak and write, while
descriptivists want to tell you how people actually do speak and write. This does
bring out the major difference between the two approaches: it is a difference in
goals. However, it is something of an oversimplification, because writing a
descriptive grammar in practice involves a fair amount of idealisation: we need to
abstract away from the errors that people make, especially in speech...” (2002: 5).
Another point concerning language changes is the point made between a
formal and an informal style. The question is: Are all the non-standard forms of
English ungrammatical or are they just examples of an informal style? If most
people use a language form that is shunned by prescriptivists, should that language
form be shunned from the very language it self? Or, should it be left to the
judgement of time which will show whether and when such language forms can
eventually be accepted as regular ones.
The English language has a lot of examples of such informal language uses.
The most common one is the use of “whom” instead of “whom” as in the following
sentences:
1. The boy, to whom I am talking, is my friend.
2. The boy, who I am talking to, is my friend.
In the first sentence, the accusative form of the relative pronoun “who” is
used correctly and the prescriptivists will agree that this is what a formal style
should be. But, the second sentence, though informal, is used widely in everyday
speech by lots of people. The form “whom” though grammatically correct, seems to
be a little obsolete.
The same thing is happening with the first person personal pronoun “I” and
its accusative form “me”. Every person who uses English is familiar with the
difference between the two following sentences:
1. It`s me.
2. It is I.
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The first one is informal and colloquial but is widely used by almost all
language speakers, and the second one, though grammatically correct, is considered
a little strange and old-fashioned.
But, the thing is: the students studying any foreign language (English, in this
case), should not be taught only the grammar rules prescribed by the strict language
experts. They should also be introduced to other more informal, non-standard forms
which are used parallel with those officially recognized as correct. The only thing
important is to teach the students to differentiate informality from incorrectness.
Every year many organizations, societies and language experts, choose a
word of the year. Last year, the Merriam-Webster Dictionary chose “they” as their
Word of the Year 2019. This is not the first time that this word appeared on such
lists. The non-binary pronoun “they” was voted the Word of the Year 2015 by
American Dialect Society and again in 2019 the singular “they” was voted the Word
of the Decade by the same institution.
What is so unusual about the word “they” as used in this new way? The word
is a regular English plural pronoun, together with its other forms “them”, “their”
and “themselves”. The Collins Cobuild English Dictionary for Advanced Learners
has a reference: “„They’ is a third person plural pronoun” (2001: 1619). It also says
that: “You use „they‟ to refer to a group of people, animals or things” (2001: 1619).
But the second entry for “they” in this dictionary says: “You also use ’they‟ instead
of „he‟ or „she’ to refer to a person without saying whether this person is a man or
a woman. “And it gives the example:
“I never saw anyone go in to buy. Whether they ever did, I donʼt know.”
However, the next sentence in the same dictionary is a warning that: “Some
people think this use is incorrect“ (2001: 1619). Since this dictionary was first
published in 1987, it seems that this use of “they“ is not a new thing. As it seems, it
is the singularity of the word and the new semantic connotation that this new use
brought along, that has recently been gaining in significance.
It also seems that the changes in gender, that is, the singularity and plurality
of pronouns in English are not so rare, and that they regularly occurred throughout
the history of the language development. The Oxford Dictionary traces singular
“they” back to 1375, where it appeared in the medieval romance William and the
Werewolf. Although the language of the poem is old-style, the use of singular “they”
to refer to the unknown person seems very modern.
This is, however, not a lone case. The singular pronoun “you” was first a
plural pronoun that had become singular. “You” functioned as a polite singular for
centuries, but in the seventeenth century singular “you” replaced the before used
singular forms “thou”, “thee” and “thy”. These forms are, however, still used in
some local dialects. In the English language now, there is no polite singular personal
pronoun, as opposed to, say, the Serbian language, in which the same pronoun “vi”
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is used as the second person plural pronoun and as a singular polite. The only
difference is that the polite singular form is written with the capital letter “V”. Also,
in the English language, a similar thing is happening with the first person plural
pronoun “we” which is often called “the royal „we’”, because the English kings and
queens, refer to themselves as “we” instead of using a common singular personal
pronoun “I”. The thing is that likewise, in many academic texts, the plural “we” is
used instead of the singular “I”, so the use of plural pronouns in the place of
singular ones is not so rare in the English language.
From these examples, it is obvious that changes in closed noun classes
(pronouns in this case), do happen in the language, and although they are slow and
mainly semantical, they influence the language in general.
The language experts have been warning for a long time that singular “they”
is an error, because a plural noun cannot take a singular antecedent. But many
dictionaries and language manuals list the examples in which the use of singular
“they” is allowed. The New Oxford Dictionary of English (1998) and The New
Oxford American Dictionary (Third Edition, 2010), consider singular “they”
generally accepted with indefinites, and “now common but less widely accepted with
definite nouns, especially in formal contexts”.
Michael Swan, a famous linguist, in his book “Practical English Usage” says
that: “They/them/there is often used to refer to a singular indefinite person. This is
common after a person, anybody/one, somebody/one, nobody/one, and whoever,
each, every, either, neitherand no. They has a plural verb in this case.
„If anybody calls, take their name and ask them to call again.ʼ
„Somebody left their umbrella in the office. Would they, please, collect it?ʼ
„Every individual thinks theyʼre different from everybody elseʼ (2005: 521).
At first glance, this is a mismatch, because it appears that such use flouts the
normal rules of agreement, but if we know that many of these words can be thought
of as plural in meaning, albeit grammatically singular, such mismatch does not exist.
If we take the previous sentences into consideration, we come to the
conclusion that singular “they”, “them” or “their” is convenient when the person
referred to is either male or female, but also when the personʼs sex is known, but
that person does not want to be referred to as a man or a woman specifically.
Although these uses are mainly informal, they can also be found in formal written
English. Michael Swan gives an example from a British passport application form:
“Dual nationality: if the child possesses the nationality or citizenship of
another country, they may lose this when they get a British Passport” (Swan,
2005: 521).
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The use of singular “they” came into focus and arose further discussion
about its grammaticality when it became a matter of politics and social
conventions and not only a matter of grammar itself. As we have already said,
some years ago the first comments and statements about the use of singular “they”,
given by famous people, appeared in British and American newspapers. At first,
those were the people who declared themselves as gay or transgender, but soon
they were supported by other people who had no problem with their real gender at
all. Public was surprised when the famous hitmaker Sam Smith said in a
newspaper article: “I want to be referred to as they/them. “The text goes on like
this: “The ‟How Do You Sleep‟ hitmaker has chosen what pronouns they would
like to be referred to from now on after a ‟lifetime of being at war with their
gender‟”. Many other celebrities joined the group and pronounced themselves
“non-binary” or “gender-fluid”, using the singular “they” as their personal
pronoun. Singular “they” did not only shake the grammar rules of English, it also
led to some morphological changes, some of them being seen in the coinage of the
new words as are the two already mentioned in the previous sentences: “nonbinary” and “gender-fluid”. The changes in one segment of a language always lead
to changes in other segments of the same, as can be seen from the abovementioned examples.
Nonbinary “they” takes a plural verb, despite its singular referent. MerriamWebster Dictionary explains that: “We recently announced the addition of the
non-binary „theyʼ / that is , „theyʼ as it is used to refer to a single person whose
gender identity is nonbinary – and a lot of people had some questions, „why?ʼ
being primary among them. The answer to that question is no different than it is for
any other word. All new words and meanings that we enter in our dictionaries meet
three criteria: meaningful use, sustained use, and widespread use. Nonbinary „theyʼ
has a clear meaning; itʼs found in published texts, in transcripts, and in general
discourse; and its use has been steadily growing over the past decades. English
speakers are encountering nonbinary „theyʼ in social media profiles and in the
pronoun stickers applied to conference badges. Thereʼs no doubt that it is an
established member of the English language, which means that it belongs in
Merriam-Websterʼs dictionaries”.
The choice of non-binary “they” as the word of the decade reflects a hitherto
unimaginable fact that even a personal pronoun can rise to the top of such a list. Ben
Zimmer, the chair of the American Dialect Society‟s New Words Committee and
language columnist for the Wall Street Journal said: “When a basic part of speech
like the pronoun becomes a vital indicator of social trends, linguists pay attention.
The selection of‟ (my) pronouns‟ as Word of the Year speaks to how the personal
expression of gender identity has become an increasing part of our shared
discourse. That trend is also reflected in singular „they‟ being chosen as Word of the
Decade, with a growing recognition of the use of „they‟ for those whose identities
don‟t conform to the binary of „he‟ and „she‟.”
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The choice of gender specific pronouns and the awareness of freedom of selfexpression have become something that goes without saying. It is now a matter of
social politeness to ask a person to decide what personal pronoun he/she wants to be
addressed with. Sharing one's pronouns and asking for othersʼ pronouns when
making introductions is a growing trend in US colleges. For example, when new
students attended orientation sessions at American University in Washington DC a
few months ago, they were asked to introduce themselves with their name,
hometown, and preferred gender pronoun. “We ask everyone at orientation to state
their pronouns,” says Sara Bendoraitis, of the universityʼs Center for Diversity and
Inclusion, “so that we are learning more about each other rather than assuming”.
At the University of Vermont, which has led this movement, students can choose
from “he”, “she”, “they” and “ze”, as well as “name only” – meaning they donʼt
want to be referred to by any third-person pronoun, only their name.

CONCLUSION
Whether we like it or not, “they” is now a recognized and grammatically
correct singular pronoun. The singularity of this pronoun taken in the sense it is
used nowadays in social contacts with other people, has not yet been fully
recognized in written dictionaries. But, as the things are, this phenomenon will
soon enter the corpus of the English language, and, apparently, will stay in it
forever. It will be, and already is, the example of how the language is influenced
by the political, social and psychological changes in society and the example of
how they all go hand in hand.
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Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет, Ужице
КАКО ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ УТИЧУ НА ГРАМАТИКУ
ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА?
Резиме
Рад се бави најновијим променама које су се десиле у енглеском језику
услед промена у самом друштву. Сваки језик је под утицајем промена које се
дешавају у сваком аспекту људског живота, као што су политика, економија,
култура или људски односи. Тема рада је како промене у родним односима утичу
на енглеску граматику, односно део граматике који се бави енглеским заменицама.
Данас многи људи, трансродни или други, одбијају да буду означени заменицама у
једнини „он” или „она”, и уместо тога бирају једнину „они”. Иако ова употреба
„они” није тако нова ствар, јер је небинарна, заменица „они” проглашена је за реч
године 2015. од стране Америчког дијалекатског друштва, а и поново 2019. години
као реч деценије, од исте институције, људи су још увек скептични у погледу њене
граматичке исправности. Употреба ове заменице постаје све популарнија и
енглески језик врло брзо би могао прихватити ове промене.
Кључне речи: енглески језик, „они”, заменица, не-бинарни, пол, промене.
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ТАЧКАСТА И КВАДРАТНА МРЕЖА У НАСТАВИ
ГЕОМЕТРИЈЕ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Апстракт: Рад има за циљ да истакне предност коришћења тачкасте
и квадратне мреже као помоћног алата у визуализацији при усвајању основних појмова геометрије и решавању задатака из геометрије у млађим разредима основне школе. Визуализација је важан део когнитивног процеса у
математици, а квадратна и тачкаста мрежа помажу ученицима да математички проблем визуализују и због тога су значајне. Иако се користе у сваком од прва четири разреда основне школе при обради наставних тема из
геометрије ни ученици, а ни наставници не користе њихове предности у
довољној мери. Предност њиховог коришћења потврдили смо истраживањем које је спроведено са ученицима другог и четвртог разреда из две
основне школе. Анализом добијених резултата тестирањем закључили смо
да коришћење квадратне мреже повећава успешност решавања проблема. С
обзиром на то да се у настави математике користе свеске са квадратном
мрежом треба је искористити посебно у области геометрије. Ученици немају навику да сами представе геометријски проблем сликом па би учитељи
требало на томе да инсистирају.
Кључне речи: визуализација, квадратна мрежа, тачкаста мрежа,
геотабла, геометрија.

УВОД
Очигледност, перцепција и визуализација сматрају се основом учења на
млађем узрасту и представљају важне услове за стварање исправне менталне
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слике у процесу формирања математичких појмова (Guncaga & Žilková, 2019).
Управо је из тих разлога улога визуализације у процесу математичког образовања предмет бројних истраживачких радова. Аутори истичу да она обезбеђује
да се учење одвија кроз активност ученика, да представља моћан алат за формирање математичких појмова и њихових значења (Arcavi, 2003; Bishop, 1989;
Stylianou & Silver, 2004), али и средство које омогућава сусрет са мноштвом
нових информација и појмова у процесу учења (Rösken & Rolka, 2006: 458).
Визуализација је „способност, процес и производ стварања, тумачења, употребе и рефлексије слика, дијаграма, у нашем уму, на папиру или помоћу технолошких алата, у сврху приказивања и преношења информација, размишљања и развијања од раније непознатих идеја и унапређивања разумевања” (Arcavi, 2003: 26). Она
помаже ученицима да створе властити ментални модел, а њена ефикасност огледа
се у начину и степену ангажовања ученика при активностима које су више од самог
гледања (Костић, Секулић, Станковић-Ђорђевић, 2017). Фишбајн сматра да уз слике
размишљамо лакше, јер смо навикли да размишљамо о материјалним објектима
(Fischbein, 1977). У процесу учења визуелне репрезентације се од помоћних, илустративних средстава претварају у водећа, продуктивна когнитивна средства
(Далингер и Князева, 2004).
Према Принципима и стандардима за школску математику (NCTM)
„основ за математички развој код детета успоставља се у раним годинама”
(Seefeldt & Wasik, 2006: 249). Да би тај развој био ефикасан неопходно је да
деца „имају различите материјале за манипулацију, конструкцију, слагање,
истраживање, како би све то водило ка конструкцији математичког знања”
(Boggan, Harper, Whitmire, 2010: 1). Улога визуализације у процесу учења код
ученика млађег школског узраста посебно долази до изражаја, пре свега због
карактеристика мишљења. Било који математички садржај, као предмет
поучавања/учења, захтева визуализацију, јер се дете у овом узрасту налази на
стадијуму конкретних операција, и све његове активности везане су за очигледност и практичне акције на моделима и алатима. У овом раду желимо да
скренемо пажњу на улогу и значај квадратне мреже, као помоћног алата у процесу учења садржаја геометрије и решавању задатака из геометрије у млађим
разредима основне школе.
Квадратна мрежа је мрежа која се добија када се паралелне вертикалне
линије на једнаком међусобном растојању пресеку са паралелним хоризонталним линијама на истом том растојању. Раван се прекрива подударним квадратима јер су вертикалне линије ортогоналне са хоризонталним, а растојања
међу линијама су једнака. Постављањем тачака у темена добијених квадрата и
брисањем линија добија се тачкаста мрежа. Претеча квадратне мреже је геотабла, коју је 1952. године конструисао египатски математичар Калеб Гатењо
(Caleb Gattegno, 1911–1988). Геотабла је дрвена или пластична табла са клиновима који су распоређени у тачкасту мрежу и око којих је могуће растезати
еластичне гумице (Слика 1). Традиционална геотабла израђена је од шпер-

112

Маричић, С., Стојкановић, Ј.: Тачкаста и квадратна мрежа у настави...
ЗБОРНИК РАДОВА  ГОД. 24  БР. 23  ДЕЦЕМБАР 2021  111–126

плоче и ексера, а данас се израђује од пластике и има је у различитим величинама и бојама. Поред класичних геотабли постоје и изометричке геотабле код
којих су клинови распоређени у темена ромбова, као и кружне геотабле код
којих су клинови кружно распоређени.

Слика 1. Геотабла
Представе о геометријским објектима код деце креирају се у уму преко
визуелних и чулних слика. Геотабла ученицима омогућава визуализацију и
тако им даје могућност да ,,раде” геометрију, па се њено коришћење препоручује код ученика млађих разреда основне школе да савладају и разумеју геометријске појмове, њихове особине, као и међусобне односе (Čižmešija, Soucie &
Svedrec, 2012). Овај дидактички алат могу користити чак и мала деца као и
деца која имају потешкоћа при цртању геометријских облика, а његова посебна вредност огледа се у томе што помаже деци да истражују својства равних
фигура (Scandrett, 2008). Коришћење геотабле могуће је и у старијим разредима основне, као и у средњој школи при обради тема из еуклидске геометрије
што се може видети у раду Сибије (Sibiya, 2020).
Оправдање за коришћење квадратне мреже, као средства које треба да
обезбеди визуализацију у процесу учења геометрије у млађим разредима
основне школе проналазимо и у теоријама развоја геометријског мишљења.
Пјер Ван Хиле (Pierre Van Hiele, 1986) уочио је и дефинисао пет различитих
нивоа геометријског разумевања: визуализација, анализа, неформална дедукција, дедукција и строгост. Сваки од издвојених нивоа има сопствене карактеристичне изразе на основу којих идентификујемо ниво геометријског размишљања код детета (Guncaga & Žilková, 2019; Vlasnović i Cindrić, 2014; Ђокић и
Зељић, 2017; Ђокић, 2013). Ако посматрамо развој геометријског мишљења
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код ученика млађих разреда основне школе онда се можемо задржати на прва
три нивоа (Vlasnović i Cindrić, 2014). Дечје закључивање на прва три нивоа
захтева физичке објекте, инструменте или слике које помажу при решавању
задатака и организовању размишљања (Ђокић, 2013). То значи да је неопходно
на било који начин обезбедити конкретност и очигледност у процесу учења.
Дувал (Duval, 1998) у развоју геометријског размишљања уочава и
издваја три типа когнитивних процеса који морају бити подржани: визуализација, конструкција и аргументација. Ови процеси могу се појавити и развијати
одвојено, али, такође су, уско повезани и по Дувалу, когнитивно неопходни за
стицање геометријског знања (Guncaga & Žilková, 2019; Ђокић, 2013). Коришћење квадратне или тачкасте мреже, при представљању геометријских фигура и при решавању проблемских задатака из геометрије подржава сва три
наведена когнитивна процеса.
Иста становишта, када је у питању учење геометрије, налазимо и код
Фројдентала (Freudenthal, 1973), који се залагао за повезивање математике са
реалним ситуацијама, учење математике у контексту блиском ученику. Аутор
посебно истиче важност процеса у ком се елементи контекста мењају у геометријске објекте кроз процес математизације – хоризонталне и вертикалне.
Хоризонталном математизацијом ученик долази до неформалног математичког
модела, а решавањем, упоређивањем, сагледавањем комплексности постављеног проблема ученик, уз помоћ вертикалне математизације, долази до математичког решења (Ђокић, 2013). Процес хоризонталне математизације одвија се
на конкретним моделима, средствима, алатима којима се обезбеђује визуализација, односно трансформација реалног проблема у математички на квадратној мрежи, а процес вертикалне математизације представљање релација
формулама и уочавање правилности.
Према мишљењу Џонса коришћење квадратне мреже, као инструкционог
материјала, доприноси да се ученици ангажују у активностима у којима формирају математичке појмове и уопште решавају проблеме (Jones, 2002). Истраживачи посебно истичу важност квадратне мреже у формирању геометријских
облика, упознавање њихових међусобних односа (Furner & Marinas, 2011; Scandrett, 2008; Sibiya, 2019), упознања и израчунавања обима и површине фигура
(Freire, Rodrigues, Aquino, Soares, Gois, Viana, 2018), у усвајању садржаја алгебре
(Abonyi & Eze, 2006; Scandrett, 2008), као и подстицању активног учења садржаја из геометрије и мотивације ученика (Rahmiati, 2016; Sani & Salahudeen,
2016). Посебну вредност оваквих инструкционих материјала истраживачи, пре
свега, посматрају кроз њихову улогу у подстицању активности ученика у процесу учења садржаја геометрије, јер ова средства обезбеђују извођење конкретних операција на њима, манипулацију, што доприноси дубљем разумевању, у
односу на примену образаца и формула.
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Коришћењем квадратне и тачкасте мреже ученик може доћи до слике и
са више разумевања упоредити, груписати, сместити у класе геометријске
фигуре по једној или више задатих особина. Може успоставити и разумети
везе и односе међу геометријским објектима, идејама и појмовима и истражити и уочити неке правилности (Čižmešija, Soucie & Svedrec, 2012). Све ово
резултира подизањем нивоа геометријског размишљања са нивоа визуализације на ниво неформалне дедукције.
Деца млађег школског узраста уз повезивање тачака у квадратној мрежи
могу визуализовати различите геометријске појмове и тако формирати појмове. Квадратну и тачкасту мрежу можемо посматрати и као један облик „scaffold” алата за учење геометрије, како Виготски назива ову потпору у учењу. Уз
њихову помоћ проблем се визуализује и лакше повезује са познатим геометријским појмовима.
Квадратна и тачкаста мрежa могу помоћи у многим активностима предвиђеним у настави геометрије у основној школи као што су цртање дужи, упоређивање дужи, мерење дужи, цртање правог угла, нормалних и паралелних
правих, квадрата, правоугаоника, мерење обима фигура и њихових површина,
цртање симетричних фигура итд. Увидом у програм наставе и учења математике за млађе разреде основне школе приметићемо да се у сваком разреду квадратна мрежа промовише као дидактички алат и учитељима у упутству за
остваривање програма наставе и учења сугерише на њено коришћење при
обради садржаја из геометрије. У првом разреду при обради теме Линије као
један од примера активности за остваривање исхода у овој области наводи се
следеће: ,,цртање слике или доцртавање започете слике у квадратној или тачкастој мрежи према датом упутству” (Правилник о програму наставе и учења
за први разред основног образовања и васпитања, 2017: 27).
У другом разреду, као један од исхода, наводи се да ће ученик бити у
стању да нацрта правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи и тачкастој мрежи (Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања, 2018). У области Геометријска тела и фигуре ученици се
упознају са појмом дужине дужи, мерењем дужине и упоређивањем тако што
цртају фигуре пратећи линије квадратне мреже, односно спајањем тачака на
тачкастој мрежи и бројећи квадратиће односно тачкице. Упоређујући дужине
страница правоугаоника и квадрата долазе до важних особина тих фигура на
основу којих их препознају на слици.
Квадратна мрежа се користи и при цртању ваљка, коцке и квадра. Слика
наведених тела је започета у мрежи, а ученик треба да је доврши користећи једнакост дужина одговарајућих ивица. На овај начин ученик упознаје и својства наведених облика. Посебно су занимљиви задаци у којима се од ученика тражи да од
датих фигура нацртаних у квадратној мрежи састави правоугаоник или квадрат. У
таквим задацима очигледна је помоћ коју пружа цртеж у квадратној мрежи јер
ученик лакше повезује делове уочавајући подударне дужи.
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Правилником о програму наставе и учења за трећи разред основне школе (2019) предвиђено је да се тачкаста и квадратна мрежа користе у увођењу
појма осне симетрије и осносиметричног пресликавања. Имајући у виду да се
осна симетрија и транслација као пресликавања равни обрађују у старијим
разредима основне школе уз конструкцију прибором, помоћ квадратне и тачкасте мреже при цртању и уочавању осносиметричних и транслираних фигура
у млађим разредима је очигледна. Свеска ,,са квадратићима” олакшава цртање
подударних дужи као и правих углова, паралелних и ортогоналних правих па
самим тим и подударних фигура и тела. У уџбенику за трећи разред основне
школе квадратна мрежа се користи при дефинисању нормалних и паралелних
правих. Ученици трећег разреда први пут се сусрећу са појмом обима фигуре,
који се може објаснити пребројавањем тачака у тачкастој, односно квадрата у
квадратној мрежи, кроз које пролази гранична линија фигуре. У четвртом разреду акценат је на квадру и коцки, ,,цртање у квадратној или тачкастој мрежи
погодно је да се ученицима предоче разни начини представљања квадра и коцке у зависности од правца посматрања” (Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања, 2019: 41) као и
представљање мреже квадра и коцке. Кроз идеју поплочавања правоугаоника
подударним квадратима долази се до генерализације и обрасца за израчунавање површине правоугаоника. Помоћу квадратне и тачкасте мреже могу се
поредити површине фигура пребројавањем квадрата односно тачака које
фигура прекрива. Квадрати квадратне мреже користе се и за дефинисање појма
квадрaтних јединица мере.
Поред широке примене у редовној настави геометрије квадратна и тачкаста
мрежа користе се и у задацима међународног тестирања TIMSS. Иако се представници држава учесница тестирања договaрају око заједничког програмског
оквира постоје разлике у програму TIMSS и наставном програму математике у
Србији. На пример у области Геометрија тестира се употреба неформалног координатног система за одређивање положаја тачке у равни. За приказ тачака у координатном систему у TIMSS тестовима користи се квадратна мрежа, тако да, иако
се са координатним системом не сусрећу у млађим разредима основне школе,
ученици успевају да користећи особине квадратне мреже дођу до тачног решења.
Резултати тестирања показали су да ,,наши ученици владају и оним математичким
садржајима које нису учили у редовном систему” (Станојевић и Милинковић,
2013: 26). Наведено упућује на закључак да је веома битан начин на који им се
задатак постави и алат који им се за решавање понуди.
Манипулација додиром и виртуелна манипулација могу помоћи ученицима да разумеју геометријске појмове. Манипулативне активности усмерене
су ка томе да ученицима дају искуство различитих облика у равни у различитим положајима и различитим величинама (Guncaga & Žilková, 2019). То
потврђују и претходно наведене теорије, а како је ученицима квадратна мрежа
у свесци увек при руци, треба искористити њену помоћ при визуализацији
геометријских садржаја.
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Из наведених теоријских когнитивних модела, очигледно је да визуализација одређује и креирање исправних геометријских појмова. Стога је важно
применити исправне, ефикасне и прикладне изборе визуелних модела како би
се приступило формирању геометријских појмова у оквиру наставе геометрије
(Guncaga & Žilková, 2019). У тачкастој мрежи је врло лако приказати геометријске фигуре у различитим положајима и уочити особине које се не мењају
променом положаја посматране фигуре, а за истраживање је одабрана квадратна мрежа као помоћ при представљању геометријских фигура и одређивању
њихових површина. Предност употребе квадратне мреже у раду са ученицима
у учењу геометрије оправдава и њена доступност, јер свеске које ученици
користе у раду садрже квадратну мрежу.
Планирање наставе и учења геометрије у млађим разредима основне
школе где се често помиње и користи тачкаста или квадратна мрежа дало је
идеју за истраживање да ли је ученици знају користити као геометријски алат
при решавању задатака. У истраживању предност смо дали квадратној мрежи,
јер је присутнија у уџбеницима и радним свескама као и доступнија ученицима
због коришћења свезака ,,на квадратиће” на часовима математике. Овај рад
има за циљ да истакне предности коришћења квадратне мреже као помоћног
алата при упознавању ученика са геометријским појмовима, њиховим особинама и решавању проблемских задатака из геометрије. Наша претпоставка је
да, иако ученици за математику користе свеске са квадратном мрежом ипак не
користе довољно њене предности и овај алат у учењу и решавању проблема из
геометрије. Овим истраживањем желимо показати да се задаци из геометрије
успешније решавају уз помоћ визуелног приказа на квадратној мрежи и тиме
скренемо пажњу учитељима да на томе треба инсистирати у процесу учења
како би се постигле жељене компетенције из области геометрије.

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
Узорак за истраживања одабран је из популације ученика који су школске 2020/2021. године похађали други и четврти разред основне школе. Истраживање је спроведено у две основне школе на територији општине Бајина
Башта. Узорак истраживања чинило је 253 ученика, од којих 131 ученик четвртог разреда (61 ученик из једне школе и 70 из друге) и 122 ученика другог разреда (66 ученика из једне школе и 56 из друге).
Истраживање је реализовано техником тестирања. За инструмент истраживања коришћен је нестандардизовани тест који се састојао од три задатка и
који је направљен за потребе истраживања. Задаци у тесту креирани су према
задацима из радне свеске за математику за четврти разред основне школе аутора
Поповић, Вуловић, Јовановић, Николић (2017), тако што су постојећи задаци
модификовани. Задаци коришћени у истраживању представљени су у Табели 1.
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Табела 1. Задаци коришћени у истраживању
Други разред

Четврти разред

1. Плац облика правоугаоника има
странице дужине 9 и 11 квадратића у
квадратној мрежи. На том плацу налази
се кућа, правоугаоник страница дужине
6 и 8 квадратића. Израчунај колико је
квадратића остало за двориште.

1. Плац облика правоугаоника има
димензије 9 m и 11 m. На том плацу
налази се кућа чије су димензије 6m
и 8m. Израчунај колика је површина
дворишта.

2. Око базена облика правоугаоника
страница дужине 10 и 12 квадратића
налази се бетонска стаза ширине једног
квадратића. Колико је квадратића
прекрила стаза?

2. Око базена димензија 10m и 12m
налази се бетонска стаза ширине 1m.
Колика је површина стазе?

3. Квадрат прекрива 9 квадратића у
квадратној мрежи. Ако се страница
квадрата увећа за дужину 2 квадратића,
колико ће још квадратића бити
прекривено новим квадратом?

3. Површина квадрата је 9 cm2. Ако
се страница квадрата увећа за 2cm за
колико ће се увећати површина
квадрата?
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Сви задаци у тесту садржали су исти захтев – одређивање површине
квадрата и правоугаоника. Ученици четвртог разреда два пута су решавали
задатак: прво користећи формуле за одређивање површине квадрата и правоугаоника које су научили, управо, у четвртом разреду, а потом задатке са датим
моделом квадратне мреже који је требало користити при решавању. Ученици
другог разреда решавали су иста три задатка уз дат модел квадратне мреже,
али је термин „одређивање површине” замењен са одређивањем ,,броја квадратића” у квадратној мрежи.
С обзиром на то да су исте задатке решавали ученици другог разреда
којима још увек није познат појам површине и ученици четвртог разреда, најпре без, а потом и уз помоћ квадратне мреже поставили смо следећу хипотезу:
Представљање проблемских задатака из геометрије у квадратној мрежи могуће
је и у другом разреду, а помаже при уочавању веза и правила међу геометријским фигурама и доводи до успешнијег решавања проблема. Добијени резултати истраживања квантитативно су изражени, а потом квалитативном анализом интерпретирани.
Резултати истраживања и њихова дискусија
Првим задатком на тесту желели смо да утврдимо ефекте коришћења
квадратне мреже у решавању задатка. Ученици другог и четвртог разреда имали су идентичан захтев – да израчунају површину дела дворишта. Ученици
другог разреда нису формирали појам површине, већ су задатак решавали
посредно – пребројавајући квадратиће. Добијени резултати показују да је 70
или 57,4% ученика другог разреда успешно решило овај задатак приказан на
квадратној мрежи (Табела 2). Исти овај задатак, код ученика четвртог разреда
захтевао је израчунавање површине која се добије кад се од површине већег
правоугаоника (плаца) одузме површина мањег (куће). Без коришћења мреже
тачан резултат је добило 79 ученика што је 60,3% укупног броја ученика
четвртог разреда. Ови ученици су користили формуле за површину и дошли до
тачног решења. Када су исти ученици уз понуђену квадратну мрежу као
помоћни алат и инструкцију да нацртају плац и кућу као одговарајуће фигуре
решавали исти проблем број ученика који су добили тачну површину се повећао за још 5 ученика односно на 84 (64,1%).
Табела 2. Број ученика који су успешно решили задатке

Други разред
Четврти разред
(без квадратне мреже)
Четврти разред
(са квадратном мрежом)

1. задатак
f
%
70
57,4

2. задатак
f
%
45
36,9

3. задатак
f
%
46
37,7

79

60,3

18

13,7

46

35,1

131

84

64,1

36

27,5

56

42,7

131

119

Укупно
122
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Други задатак је, по броју тачних решења, био најтежи и ученицима
другог и ученицима четвртог разреда. Ученици другог разреда имали су захтев
да одреде број квадратића који прекрива стаза око датог правоугаoника који
представља базен. Стаза има ширину једног квадратића, тако да је око правоугаоног базена требало доцртати стазу, а онда пребројати квадратиће. Ученици
који су представили проблем у квадратној мрежи су и добили тачан број, а
њих је 45 или 36,9%.
Код ученика четвртог разреда овај задатак без квадратне мреже је тачно
урадило само 18 ученика, у процентима само 13,7%. До површине су покушавали доћи формулама без икаквог визуелног приказа тако да је само 17 њих
дошло до тачног резултата и један ученик је за овај задатак имао цртеж поред
резултата цртан слободном руком. Када им је понуђена помоћ квадратне мреже и захтевано да представе дати задатак на квадратној мрежи успешност ученика у решавању задатака се удвостручила на 36 (27,5%). Ако упоредимо овај
број ученика са бројем ученика другог разреда који су успешно решили исти
проблем не можемо бити задовољни. Чињеница је да ученици четвртог разреда
користе визуелну репрезентацију приликом решавања задатка само када се то
од њих тражи у задатку, да чак велики број њих није оспособљен да визуализује проблем, али и да велики број ученика није правилно формирао појам површине фигуре, већ је само меморисао готове формуле. Задатак истог захтева
под називом ,,Шивење столњака”, у ком се до резултата долази на исти начин,
односно има исти проблем у основи наводи и Ђокић као проблем који велики
број ученика неуспешно решава (Ђокић, 2013: 250).
Занимљиво је да су ученици другог разреда били успешнији у решавању
овог задатка. Разлог може били тај што се они више служе перцепцијом као и
квадратном мрежом, а ученици четвртог разреда одмах посежу за формулом за
површину заборављајући начин на који су до ње дошли и шта она у ствари
представља. Добијени резултат потврђује значај квадратне мреже као средства
које доприноси разумевању појма површине фигуре и олакшава решавање
проблема. Из тих разлога учитељи треба што више да користе квадратну мрежу у процесу учења и моделовања у процесу решавања задатака. Чим ученици
у другом разреду савладају цртање квадрата и правоугаоника у квадратној
мрежи треба им задавати што више задатака у којима треба сами да нацртају
слику, а не да добијају готове илустрације. Како наводи Ђокић (Ђокић, 2013)
ученици се морају подстицати на замишљање геометријских објеката и представљање проблема сликом. Управо то и потврђује овај задатак, јер су га
успешно урадили само ученици који су умели да проблем представе одговарајућим цртежом. Само тачан визуелни приказ их је довео до решења.
Трећи задатак у тесту захтевао од ученика уочавање промене површине
квадрата након повећања његове дужине. Од укупног броја ученика другог
разреда 46 (37,7%) је тачно урадио овај задатак исправним цртежом у квадратној мрежи. Успешно решавање овог задатка захтевало је добро познавање осо-
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бина квадрата – да су му све четири странице једнаке и долазак до закључка да
квадрат који прекрива девет квадратића у мрежи мора имати страницу дужине
три квадратића. Ако 38% ученика другог разреда који се први пут срећу са
оваквим захтевима добију тачно решење, претпостављамо да се решавањем
сличних задатака уз инструкције учитеља тај проценат може и повећати.
Код ученика четвртог разреда, који су овај задатак решавали користећи
формулу за површину квадрата и без квадратне мреже и било каквог цртежа, 46
(35,1%) њих је успешно решило задатак, што је процентуално слабије од ученика другог разреда. Они су приликом решавања задатка одређивали страницу
квадрата из дате површине, увећали је за два и израчунавали површину већег
квадрата. Тражену површину су добили као разлику површина већег и мањег
квадрата. Када су поново радили исти задатак уз инструкцију да прикажу проблем у датој квадратној мрежи, број ученика који су успешно решили овај задатак је повећан на 56 (42,7%). Видимо да и приликом решавања и овог задатка
ученици другог разреда, који нису формирали појам површине фигуре, успешно
решавају задатке истог захтева, као и ученици четвртог разреда, који су формирали овај појам. Добијени резултати још једном потврђују улогу и ефекте коришћења квадратне мреже у учењу садржаја математике и решавању проблема
који се могу моделовати на њој.

ЗАКЉУЧАК
Анализирајући резултате спроведеног истраживања долазимо до
закључка да је постављена хипотеза потврђена: Ученици другог разреда уз
инструкције могу представити геометријске проблеме у квадратној мрежи и
помоћу ње доћи до решења, те су и задаци са теста који је захтевао коришћење квадратне мреже успешније решени од оних решаваних без коришћења
квадратне мреже. Ученици другог разреда су, иако не знајући формулу за
израчунавање површине уз квадратну мрежу, успели да је израчунају, пребројавањем квадратића, успешније него ученици четвртог разреда којима је формула за површину позната. Пошто се појам површине правоугаоника уводи уз
идеју поплочавања правоугаоника подударним квадратима, можемо приметити да ученици другог разреда који су савладали представљање квадрата и правоугаоника у квадратној мрежи пребројавањем прекривених квадратића, долазе до површине. Како се у другом разреду учи представљање квадрата и правоугаоника у квадратној мрежи, треба инсистирати на цртежу уз сваки задатак
из геометрије са поменутим фигурама. Тако ће ученици бити спремнији за
усвајање нових знања из геометрије у старијим разредима основне школе. Ово
истраживање нам је показало да је неопходно ученике четвртог разреда враћати на полазну идеју којом се долази до формуле за површину правоугаоника
и захтевати визуелно представљање геометријског проблема. Не треба инсистирати на усвајању готове формуле, већ на разумевању самог поступка којим
смо до формуле дошли.
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Добијени резултати потврђују да визуализација геометријских појмова и
процедура представља важан елемент у процесу формирања геометријских
појмова (Guncaga & Žilková, 2019). Треба имати у виду да „различити облици
репрезентације немају улогу алата, који одређеном процедуром воде до
одговора, већ се посматрају као средства за решавање проблема са
разумевањем, јер омогућавају различите приступе у стварању математичких
идеја, које су уграђене у математички проблем” (Ракоњац и Милинковић,
2019: 20). Анализирајући различите теорије о развоју геометријског размишљања код деце и резултата спроведеног истраживања, уочено је да квадратна
мрежа може да помогне при визуализацији и решавању проблемских задатака
из геометрије.
У настави геометрије у основној школи посебну улогу имају дидактичка
средства која нам пружају могућност различитих репрезентација геометријских појмова. Анализирајући више студија Ђокић (2013) наводи да већина
верификује употребу манипулативног као покретача у процесу конструкције
знања, јер манипулисање објектима даје ученицима могућност да провере своје идеје, испитају их и размишљају о њима, као и да их модификују. Овај
физички приступ у геометрији који је примећен у уџбеницима САД-а, Јапана и
Велике Британије наглашава ученичка интересовања, помаже ученицима у
уопштавањима и успостављању нових хипотеза и води до формирања нових
односа (Ђокић, 2013). У нашим уџбеницима аутори ретко предлажу активности са манипулативним дидактичким средствима (Милинковић и Мићић,
2008). Коришћење геотабле као манипулативног дидактичког средства заснованог на тачкастој мрежи ученицима ће омогућити да са више разумевања
групишу, упоређују и класификују геометријске фигуре према једном или
више задатих критеријума, успостављају и разумеју везе и односе између геометријских објеката и тако стварају и истражују претпоставке и правилности
међу тим објектима. Те активности ће резултирати изградњом нових математичких знања кроз решавање проблема (Čižmešija, Soucie, Svedrec, 2012).
Како се квадратна и тачкаста мрежа појављују у настави геометрије у
сва четири разреда основне школе треба подстицати ученике да их користе и
упознати их са њиховим могућностима. Ову чињеницу треба, пре свега, да
имају у виду учитељи, који ће оспособити ученике да знања стичу користећи
квадратну и тачкасту мрежу у процесу стицања представа и формирања геометријских појмова и упознавања њихових особина. Квадратна и тачкаста мрежа
представљају вредан алат који је, пре свега, доступан свим ученицима, а са
друге стане обезбеђује визуализацију и очигледно представљање, што све води
ка добром разумевању и учењу у настави геометрије.
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DOTTED GRID AND SQUARE GRID IN TEACHING GEOMETRY
IN LOWER GRADES OF ELEMENTARY SCHOOL
Summary
This work aims to underline the advantage of use of dotted grid and square grid
as auxiliary tools for visualization in adoption of basic notions in geometry and problems
solving in geometry in lower grades of elementary school. Visualization is an important
part of cognitive process in mathematics while square grid and dotted grid help students
visualize mathematic tasks therefore being significant. Although they are used in every
grade of the initial four grades of primary school in the process of teaching geometry
topics, neither students nor teachers use their advantages to a sufficient extent. The
advantages of their use have been confirmed in the research conducted with the students
of second and fourth grade in two primary schools. By analyzing of the obtained test
results, we concluded that the use of the square grid increases the success in problem
solving. Considering that notebooks with a square grid are used in mathematics teaching,
the square grid should be used especially in the field of geometry.
Keywords: visualization, square grid, dotted grid, geoboard, geometry.

126

ЗБОРНИК РАДОВА
Педагошки факултет у Ужицу
Година 24 • Број 23 • Децембар 2021
ISSN 2560-550X
ISSN 2683-5649 (online)

DOI 10.5937/ZRPFU2123127S
УДК 37.091.3::51
Прегледни научни чланак • 127–150
Примљен: 17.4.2021.
Прихваћен: 21.9.2021.

Рада М. Шћепановић
ЈУОШ „Милија Никчевић”, Никшић, Црна Гора
Јасмина В. Милинковић
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

ФОРМАТИВНО ВРЕДНОВАЊЕ ПОСТИГНУЋА
У МАТЕМАТИЦИ И ОДАБИР ЗАДАТАКА
Апстракт: Вредновање математичких знања засновано је на вишеструким изворима информација. У савременоj наставној пракси посебно
место има формативно вредновање математичких постигнућа ученика као
интегрални део наставе, који подржава учење и пружа корисне информације
наставницима и ученицима. Рад је посвећен анализи иновативних техника
за вредновање у настави математике, које одсликавају промењену парадигму математичког образовања. Циљ рада је да истражи особености и импликације аутентичних техника вредновања и, у складу са тим, прављења избора задатака као инструмента вредновања. Методом теоријске анализе резултата истраживања аутентичних метода процена математичких знања,
вештина и ставова утврђујемо критеријуме за избор задатака за вредновање
математичких постигнућа ученика (усмереност за продубљену и проширену
примену постојећих знања у различитом контекстима, више начина решавања, могућност истраживања). Дискурс је затим усмерен ка разматрању
оригиналности критеријума вредновања задатака. У завршним разматрањима указујемо да се одабиром математичких задатака, ствара прилика за
примену широког спектра аутентичних техника у вредновању математичких
постигнућа ученика, и шире и дубље планира даљи ток наставе у когнитивном и мотивационом развоју ученика.
Кључне речи: дијагностичко вредновање, критеријуми вредновања,
технике вредновања, инструменти вредновања, математички задатак.
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УВОД
Познато нам је да ученици највише уче оно што наставници оцењују. На
пример, ако оцењујемо само способност ученика да изводе процедуре у решавању
задатака, научићемо их тачном извођењу процедура. Међутим, ако процењујемо
способност размишљања ученика у решавању проблема, као и способност осмишљавања нових начина решавања, ученици имају прилику да дубље повезују
математичке структуре и проширују постојећа математичка знања. Из наведених
приступа процене математичких постигнућа, у извођењу процедура и решавању
проблема, црпимо идеју нашег рада. Осим тога, идеју темељимо и на курикулуму
математике, односно на успостављеној равнотежи између курикулума и саме
наставне праксе, и то, да задати циљеви наставе математике одређују начин дизајнирања математичких задатака, као и одговарајућих техника за вредновање
постигнућа. Овде, посебно истичемо не самоважност начина постављања задатака, већ и поузданост средстава и техника вредновања. Дакле, долазимо до кључног
питања: Како на прави начин „измерити” знање ученика, који су то задаци и технике за вредновање математичког знања?
Математичко знање се не може сматрати еквивалентом познавања низа
математичких чињеница, већ захтева савладавање математичких процеса, од
којих решавање проблема, у најширем смислу, заузима преовладавајући положај. Чини се да постоји опште слагање, како истичу Блум и Нис (Blum & Niss,
1991), да се таква знања и вештине могу предавати и учити, под условом да им
се посвети изричита пажња у настави, и да се могу разумно проценити и
тестирати. Стога је битно познавање различитих аспеката постављања и оцењивања задатака. У раду су описани сврха сумативног, дијагностичког и формалног вредновања и различити начини постављања задатака у оцењивачке
сврхе. Акценат није више на праведном и ефикасном вредновању постигнућа
ученика, већ више на томе како нове методе и систем вредновања подстичу
когнитивни и мотивациони напредак ученика. На пример, наставници треба да
превазиђу директно испитивање стандардних операција и више пажње усмере
на испитивање дубљег разумевања ученика о операцијама, да би добијене
информације о разумевању операција прилагодили побољшању наставе и учење ученика (Zhao, Heuvel-Panhuizen, Veldhuis, 2017). Тако, процес вредновања
захтева да укажемо и на различите критеријуме процене математичких знања.
У другом делу рада описане су одговарајуће иновативне технике вредновања и њима одговарајући математички задаци. Посебно указујемо на важност
примене компаративне процене, новије аутентичне технике, која дизајнерима
тестова омогућава постављање задатака, помоћу којих се, у великој мери,
постиже укупна валидност процеса оцењивања. На овај начин, отвара се пут ка
процени вредновања решавања проблема и контекстуализованим приступима
вредновања математичких постигнућа ученика. Овде су истакнуте и значајне
карактеристике задатака које се користе у оцењивачке сврхе и то: синтаксу,
садржај, контекст, структуру и процес интеракције између задатка и ученика.
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Све наведено упућује да је у будућности потребно проучити однос
наставника према начину оцењивања и испитати праксу оцењивања наставника из математике. На пример, у једном таквом пројекту, као истраживачи и
предавачи, Грапа и Сајак (Grapin & Sayac, 2017) спровели су истраживање
вредновања за учење и помоћ ученицима да боље уче математику. Резултати
овог истраживања указују да модификације наставних планова и програма,
као и институција, подстичу наставнике математике на вредновање компетенција, а не само знања. Слично овоме, како Блек и Вилиам (Black &
Wiliam, 1998) наводе, потребно је вредновање математичких постигнућа ученика са акцентом на даљи развој знања, при чему се јавља неизоставна
потреба за професионалним унапређењем праксе оцењивања наставника.
Пружање стручних знања, у оцењивању математичких постигнућа ученика,
наставницима помаже да прикупе што више информација о знању ученика,
њиховом разумевању и вештинама решавања постављених задатака. Према
томе, на основу ових сазнања настава математике се прилагођава потребама
ученика, што би заузврат требало да доведе до побољшања математичких
постигнућа.
Сви поменути разлози представљају подршку за испитивање вредновања математичких знања, усмерених на постизање бољих постигнућа ученика, и истовремено подстичу нас да у раду прикажемо оне, у наставном
процесу, до сада испитане начине и поступке вредновања математичког
постигнућа ученика, усклађене са пажљиво одабраним задацима. Надамо се
да ће тема нашег рада мотивисати и подстаћи будућа истраживања о
валидним и поузданим проценама ученичких постигнућа.
На самом почетку требало би да се подсетимо да питање вредновања
математичких постигнућа има различите аспекте. На пример, један од аспеката је питање које се бави сврхом оцењивања и постављањем задатака за
оцењивање – Да ли је њихова сврха да појединачном ученику пруже информације о квалитету његових постигнућа? Или је то основа за пружање мера
које треба предузети у односу на постигнућа? У овај аспект, такође, укључујемо питање присутности оцењивања у наставном плану и програму, да ли
треба да буде непрекидно, повремено или само на крају године? Трећи и
последњи аспект, који ћемо овде поменути, јесте карактер оцењивања и
типови задатка за оцењивање, под чиме подразумевамо следећа питања: да
ли ће се оно односити на дефинисане стандарде знања, да ли ће се спроводити у квалитативном или квантитативном смислу и да ли ће бити релативни
(тј. на основу експлицитног упоређивања са постигнућима веће популације
на сличним задацима) или апсолутни (тј. не укључују тако директно упоређивање) (Blum & Niss, 1991). У нашем раду, због дужине садржаја, ограничићемо се на питање карактера оцењивања и на типове задатака за оцењивање. Најпре, да укажемо на основну сврху оцењивања.
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Према принципима и стандардима за школску математику, oцењивање
је важна компонента планирања и подучавања и требало би да допринесе развоју математичког знања ученика (NCTM, 2000)1. Џонс (Jones, 2012: 97) истиче да је оцењивање основа за планирање наставе, тако да сваки ученик научи
математику најбоље што може. У том смислу, оцењивање је тешко одвојити од
планирања, тачније да би свим ученицима пружили висококвалитетно математичко образовање, наставници морају да разумеју која је сврха оцењивања.
Заправо, оцењивање помаже наставницима да утврде шта ученици знају, како
мисле и шта су у стању да ураде.
С друге стране, Стривен и сарадници (према: Balan, 2012: 21) сматрају
да перцепција ученика о сврси процене утиче на њихова постигнућа. Непримерено оцењивање има тенденцију да подстиче површне приступе учења, док
иновативне методе оцењивања ученицима омогућавају дубински приступ учењу (Balan, 2012). То значи да оцењивање под одређеним условима има значајан потенцијал за побољшање учења. Показано је да разумевање утицаја које
оцењивање има на учење захтева: шири фокус од саме интервенције повратне
спреге, посебно реакције ученика на повратне информације и миље за учење, у
којем делује повратна информација (Wiliam, 2011). То је један од разлога да се
у литератури на француском језику процена разматра као аспект регулисања
процеса учења, док литература на енглеском језику процену тумачи као аспект
добре наставе (Wiliam, 2011).
Када се процењивање знања обавља на професионалан начин и када се
резултати употребљавају да повећају образовне могућности, оно постаје значајно и корисно за унапређивање укупног квалитета наставе и учења (Spasić,
2013). У процењивању математичких знања, главни проблем је како направити
„продуктивну” процену и како користити добијене резултате и то пре свега
стога што, у свакодневној наставној пракси постоји несклад између компетенција које ученици имају потребу да развију и шта се стварно процењује, што
може усмерити учење ученика у погрешном смеру. Тако, професионалну процену наставника Тесаро (према: Grapin & Sayac, 2017) посматра као акт разлучивања и као способност да се изгради разумљивост феномена који се оцењује,
узимајући у обзир епистемолошку, техничку, социјалну, етичку и парадигматичну димензију праксе оцењивања у учионици. То, како истиче Чевалад
(према: Grapin & Sayac, 2017), даје ваљан закључак наставника о математичким знањима ученика, појединачно и збирно, из података прикупљених током
различитих епизода евалуације, и, истовремено, омогућава да се међусобно
артикулишу различити тренуци процеса учења. Дакле, професионална процена
је однос математичког и дидактичког знања, као и вештине оцењивања
наставника. Она зависи од појединачних фактора, задатог математичког кури-

1

Више в.: National Council of Teachers of Mathematics (2000). Principles and Standards for
School Mathematics. Reston, VA: NCTM.
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кулума, математичких знања и способности ученика за решавање задатака,
уверења ученика о учењу и оцењивању, као и од професионалних и личних
искустава наставника у дизајнирању задатака и примени техника оцењивања.
На које начине можемо процењивати математичка постигнућа ученика и
како користимо резултате оцењивања приказаћемо у наредном делу рада.

ВРСТЕ ВРЕДНОВАЊА
У протеклих неколико деценија, резултати вредновања ученичких
постигнућа добијају све већу пажњу за побољшање учења (уместо пуког давања оцене на основу резултата оцењивања) и за дијагностиковање тешкоћа
учењa (утврђивање разлога због којих су неки ученици неуспешни у учењу).
Говори се о две опште сврхе оцењивања: „оцењивање наученог” − коначних
ефеката учења или сумативно оцењивање и „оцењивање за учење” или формативно оцењивање (Spasić, 2013). Дијагностичка, формативна и сумативна процена коегзистирају заједно у процени за учење. Иста активност оцењивања
може послужити у дијагностичке, сумативне и формативне сврхе, то јест,
подаци које је наставник прикупио могу се користити за оцењивање ученика,
али и за побољшање учења.
Сумативна процена даје суд о постигнућима ученика у усвајању одређених циљева учења. Јавља се на крају поглавља, наставне јединице, школске
године или другог дефинисаног искуства учења и често резултира бројем или
словима. У математици се тестови често користе за сумативно оцењивање.
Остали начини оцењивања укључују презентације, истраживачке радове,
портфолије и пројекте (Jones, 2012).

ФОРМАТИВНО ВРЕДНОВАЊЕ
Блек и Вилиам (Black & Wiliam, 1998) формативну процену дефинишу
као све оне активности наставника и/или њихових ученика, које пружају
повратне информације за модификацију наставног материјала и активности
подучавања и учења. Такође, они указују да је процена формативна у оној
мери у којој доказе о постигнућима ученика наставници, ученици или њихови
вршњаци тумаче и користе за доношење одлука у следећем кораку наставе
(према: Chanudet, 2017). Дакле, идеја формативне стратегије оцењивања има
основну улогу у прикупљању доказа учења, који служе за прилагођавање
наставе потребама ученика. Осим тога, на основу своје функције у оцењивању,
термин формативна процена користи се у различитим значењима или користи
алтернативне изразе као што су повратне информације, саморегулисано учење
или учење уз помоћ вршњака (Chanudet, 2017). Формативно оцењивање може
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се посматрати и као основни вид подршке учитеља за ангажовање и развој
ученика (Špijunović & Maričić, 2015). Од учитеља се очекује да оценом из
математике не изрази само ниво знања, умећа, навика и способности, којима
ученик располаже, већ и да ученику укаже на мере које треба предузети и
кораке које треба учинити да би се стање у том погледу мењало на боље, ученику омогућило да се развија и постигне успех адекватан његовим способностима (Špijunović & Maričić, 2015).
Никвест (према: Wiliam, 2011) је развио типологије формативних оцена:
(1) слабија формативна оцена, тј. ученици добијају само знање о својој оцени
или оцену, често описану као „знање о резултату”; (2) умерена формативна
оцена, где се ученицима дају информације о тачним резултатима, неким објашњењима и неким специфичним предлозима за побољшање; (3) снажна формативна оцена, према којој се ученицима дају информације о тачним резултатима, неким објашњењима и специфичним активностима које треба предузети
у циљу побољшања.
Концептуализацију формативног оцењивања, Томсон, Блек и Вилиам
(према: Andersson, 2017) описују као једну главну идеју и пет кључних стратегија (Табела 1). Матрица приказује три процеса (хоризонтално) и три категорије учесника (вертикално) које конструишу 5 кључних стратегија (КС) формативне процене.
Табела 1. Однос између кључних стратегија (КС), наставних процеса и
учесника у учионици (Blak & Wiliam, 2009: 3421)
Шта ученик може да постигне

Наставник

Вршњак

Ученик

КС1
Разјаснити
циљеве учења и
критеријуме
успеха
Схвата и размењује
циљеве учења
и критеријуме
успеха
Схвата циљеве
учења и
критеријуме успеха

Где је ученик сада
Како да то оствари
КС2
KС3
Увођење ефектних
Обезбеђивање
дискусија и других
повратне
задатака у процесу
информације
учења у учионици
која води
који доказују
ученике напред
разумевање ученика
KС4
Активирати ученике као инструктивне
ресурсе једне за друге
КС5
Активирати ученике као носиоце свог
учења
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За разлику од формативне процене, неформалну процену је теже идентификовати, али се може пратити у многим приликама током наставе, кроз
интеракције између наставника и ученика, на пример, бeлежењем одговора
ученика (Pilet & Horoks, 2017). Осим тога, различити аспекти размишљања
ученика откривају различите перспективе, не само за наставника него и за
учење ученика. На пример, наставници постепено мењају начин пружања
повратних информација ученицима. Уместо давања само бројчаних оцена,
наставници, како Евен (према: Balan, 2012) истиче, прихватају и вреднују
неуобичајене одговоре ученика. Слично, Блек и Вилиам (Black & Wiliam,
2009) истичу да је веома важно да наставници вреднују и како ученици
изучавају математичке проблеме, односно сам процес учења, уместо да се
искључиво фокусирају на коначан резултат процеса вредновањем искључиво
стечених математичких знања.
Дакле, суштински значај процене са формативном сврхом је да подржи
учење ученика. У том погледу, требало би да понуди нијансиране информације
о постигнућима ученика у односу на предодређене циљеве и критеријуме знања. Ово је неопходно да би се на основу идентификованих „снага” и „слабости” математичких знања планирао њихов даљи развој.
Поред формативне и сумативне процене, Џонс (Jones, 2012) наводи и трећи
тип процене – дијагностичку или пред-процену – за процену предзнања ученика.
Наставници дијагностичку процену користе пре учења нових наставних садржаја
да би утврдили шта ученици знају и шта треба да науче и, на тај начин, да би
уочили и избегли узроке неуспеха у даљем планирању наставе. Другим речима,
наставници изграђују „мост” за превазилажење основних препрека у повезивању
постојећег знања и знања које ученици треба да постигну. Проверавањем предзнања ученика, у току наставног процеса, анализира се тренутно постигнуће ученика и планирају даљи поступци за превазилажење узрока због којих ученици
слабо познају садржаје, разумеју и примењују, или их не познају, не разумеју и не
умеју да их примене. Према томе, заједничко за резултате дијагностичке процене
знања ученика и планираних нових наставних садржаја је проналажење инструкција за њихово међусобно усклађивање у наставној пракси. У програму учења и
наставе у Републици Србији дијагностичко процењивање обухваћено је формативним проверама.

КРИТЕРИЈУМИ ВРЕДНОВАЊА РЕШЕЊА ЗАДАТАКА
Важна компонента оцењивања је да ученици разумеју циљ свог рада и
да схвате шта се од њих очекује, што значи да морају разумети критеријуме
оцењивања. У снажном контрасту са конвенционалним сумативним вредновањима, где циљеви и критеријуми успеха не морају увек бити познати ученицима, транспарентни циљеви и критеријуми вредновања могу помоћи ученицима да се фокусирају на оно што се вреднује. Појашњавањем критеријума и
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циљева учења, ученици имају прилику да стекну перцепцију различитих квалитета у свом раду и раду других (Balan, 2012). На пример, ученичка
нућа у решавању проблема Балан (Balan, 2012) одређује на основу три критеријума процене и то: „метода и израда”, „математичко образложење” и „презентација и математички језик”.
Балка (према: Silver, 1994) је анализу одговора о проблемима, које су
ученици састављали, усмерио на три аспекта: флуидност, флексибилност и
оригиналност. Флуидност се односи на број постављених проблема, флексибилност на број различитих категорија у постављању проблема, а оригиналност на то колико је редак одговор у скупу свих одговора. Ова аналитичка
шема уско је паралелна оној која се користи у многим приступима мерења
креативности. У процени квалитета проблема, који постављају ученици, Стојанова (Stoyanova, 1997) узима у обзир кључне карактеристике постављеног
проблема, као што су математички језик, тачност, оригиналност и степен
тежине.
У свом истраживању о вредновању постављања проблема ученика, Силвер и Каи (Silver & Cai, 2005) предлажу три критеријума и то: квантитет (број
урађених одговора), оригиналност (креативни, неуобичајени одговор) и комплексност (језичка и математичка комплексност). Објашњавају их са три нивоа
аналитичке шеме (Слика 1).

Слика 1. Шема за вредновање комплексности постављања
проблема ученика (Silver & Cai, 2005: 133)
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Шема, укратко, описује да вредновање постављеног проблема ученика
наставник започиње класификацијом свих одговора, јер неки ученици постављају проблем који не испуњавају очекивања и који се не могу подвргнути
класификацији у погледу комплексности. Одговори ученика који не одговарају
опису проблема и остала нематематичка питања наставник ставља по страни и
пажњу усредсређује на математичке проблеме. Даље, у низу постављених проблема наставник идентификује оне који се не могу решити и на крају процењује математички решиве проблеме, у односу на њихову математичку и језичку
комплексност (Silver & Cai, 2005).
Oд посебног значаја за овај рад је критеријум математичке комплексности. Она се може категоризовати као ниска, умерена и висока. Ниски ниво
сложености у представљању проблема може се решити препознавањем чињеница и решавањем у једном кораку. Проблеми са умереном сложеношћу захтевају више флексибилног мишљења и избора између алтернатива, укључујући
размишљање, стратегије решавања проблема, примену теорија или вишеструких решења. Проблеми високе сложености постављају захтеве за размишљање,
анализирање, генерализовање, синтезу или повезивање вишеструких решења
(Kwek, 2015).
Дакле, на основу наведених критеријума вредновања математичког
постигнућа ученика, наставници и ученици имају прилику да анализирају
исходе постављених задатака, идентификују и процене квалитет својих активности, као и ниво математичких способности ученика у решавању задатака.
Поред тога, задати критеријуми вредновања математичког постигнућа одређују примену одговарајућих техника вредновања, као и дизајнирање математичких задатака намењених за оцењивање. Стога, у наредном делу представљамо
технике које нам могу помоћи да прикажемо и опишемо математичко постигнуће у наставном процесу.

АУТЕНТИЧНЕ ТЕХНИКЕ ВРЕДНОВАЊА
Један од начина за сазнавање различитих аспеката размишљања ученика
је укључивање ученика у задатке, дискусије и/или активности, у којима примарни циљ није одговор, већ размишљање шта стоји иза одговора, и истовремено се откривају различите перспективе које се односе не само на наставника
него и на ученике (Balan, 2012). Други начин прикупљања информација о томе
шта води ученика да реагује на одређени начин поучавања је aнализа уверења
ученика о учењу.
Када је реч о оцењивању постигнућа ученика у решавању математичких
задатака, уобичајени поступак наставника математике је идентификовање прелазних корака у оствареном решењу задатка (Reit, 2017). На основу те процене
поставља се шема која одређује услове које треба испунити за диференцирано

135

Шћепановић, Р., Милинковић, Ј: Формативно вредновање постигнућа у...
ЗБОРНИК РАДОВА  ГОД. 24  БР. 23  ДЕЦЕМБАР 2021  127–150

бодовање тих прелазних корака. Постоји, стога, процедурална разлика између
фаза идентификовања доступних аспеката решења и шеме оцењивања. Прво је
услов за друго. Реч је о употреби такозваних мисаоних структура за идентификовање потешкоћа прелазних корака у решењима моделираних задатака. У
својим истраживањима Реит (Reit, 2017) показује да, постоји мерљив утицај
структуралних карактеристика постављеног задатка на тежину његовог решавања, односно, долазимо до закључка да тежина постављеног задатака, у великој мери, утиче на начин његовог оцењивања.
За развој критичког мишљења и виших нивоа знања, Спасић (Spasić,
2013) наводи средства и технике формативне процене, самопроцену и
вршњачку процену. Самооцењивање и самоевалуација су технике које ученици могу да користе у настојању да временом побољшају квалитет свог рада и
учења. Вршњачком проценом ученици оцењују постигнуће вршњака, давањем
оцена или квалитативно, писменом или усменом повратном информацијом
(Balan, 2012). Такође, Викермен (према: Balan, 2012), показује да вршњачка
процена помаже ученицима да структурирају свој рад, као и да постају активнији, ангажованији и независнији ученици.
Кузи, Moрсели и Сабена (Cusi, Morselli, Sabena, 2017) сматрају да дискусија писмених одговора ученика, приказана уз помоћ информационих технологија, може послужити анализи ученичких постигнућа. Наставник прво прави
избор писмених одговора ученика и има за циљ да истакне: (а) типичне грешке; (б) ефикасне начине обраде задатака; (в) упоређивање различитих начина
образложења одговора. Анализом и упоређивањем различитих писмених одговора ученика долази се до појашњења критеријума успеха (Cusi et al., 2017).
Они истичу да је могуће креирање анкете на лицу места како би се проверило
разумевање ученика или њихова свест о ономе што је развијено током активности или њихов став према активности.
Милинковић (Milinković, 2013) сматра да су технике праћења напретка
ученика један од битних фактора успешне реализације програма. Она наводи
основне облике проверавања: (1) писмено, (2) усмено и (3) практично. У
аутентичне технике оцењивања убраја различите активности као што су: (а)
посматрање (самосталног рада ученика као и интеракције у току тимског
рада); (б) праћење интеракције (тражећи потврду разумевања и умећа објашњавања вршњацима и учитељу) и (в) оцена „продуката” (резултата учешћа у
квизовима, играма, такмичењима и сл.) (Milinković, 2013). Учитељи и наставници математике се у настави ослањају скоро искључиво на писмене провере,
понекад испитујући усмено, а не разматрајући могућност практичне провере
знања (Milinković, 2013). Такође, у настави математике се мало пажње поклања тимском раду, дискусијама у образлагању добијених решења и, самим тим,
имамо и ретко организовање квиза знања.
Неки аутори, ради јасније идентификације критеријума, при бодовању,
предлажу форме табеларих приказа. Балан (Balan, 2012) предлаже бодовну
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табелу, као инструмент за процену квалитативног знања, у којој су јасно формулисани критеријуми садржаја који се проучавају и где је сваки критеријум
описан са неколико стандарда знања. Она обавештава наставника о успеху
ученика, на пример, са којим су деловима садржаја имали проблема, тачније
нијансира информације о различитим компетенцијама које су ученици развили
током решавања проблема. Реч је о информацијама које обухватају различите
димензије процеса решавања проблема, и, као такве, могу се користити за
лизу и извођење закључака о променама у математичким постигнућима ученика. Дакле, бодовна табела ученицима пружа могућност да прошире активности
решавања проблема, не само давањем одговора, већ и да усмере пажњу на
тумачење и резоновање различитих решења. У комбинацији са вршњачком
проценом и самопроценом, бодовна табела помаже ученицима да схвате своје
могућности, они постају нешто више самокритичнији и самосвеснији. Овим
приступом инсистира се на укључивању ученика у решавање задатака и
дискусије, односно на активностима којима примарни циљ није одговор, већ
размишљање о начину добијања одговора. За квалитативно процењивање
појединачних писмених тестова, Балан (Balan, 2012) предлаже употребу
„мини рубрике” у виду табеле (Слика 2). Уместо бодовања задатка,
ник бележи да ли је решење ученика приказано образложењем које одговара
за први ниво Г− прошао или за други ниво В − добро урађено. На овај начин,
ученик добија диференцирану процену о својим способностима решавања
проблема и о томе шта је потребно побољшати (Слика 2).

Г1

В1
В5

Г2
Г3

В2
В4

Г4

В3

М1

Решавање
проблема

М3
М1
М2
М4

Разлог
Рачун
Интерпретација

Слика 2. Пример задатка који се оцењује „мини рубриком”
(Balan, 2012: 73)
Дакле, праћење ученичког постигнућа помоћу „мини рубрике” пружа
информације о учинку појединачног ученика и обавештава наставника о његовом успеху, способностима решавања проблема, али, и са којим деловима
курикулума су имали потешкоћа и због чега им је потребна додатна пажња, за
разлику од типичног начина оцењивања који показује једино информацију о
укупном броју бодова и оцену.
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У избору техника за формативну процену, Џонс (Jones, 2012) укључује
самопроцену, посматрање, интервјуисање, портфолије, пројекте и писање
извештаја. Он посебно истиче важност задавања домаћих задатака, тако да
ученици имају прилику да вежбају нове вештине и решавају проблеме за које
им је потребно дуже размишљање. За вредновање математичких знања ученика у решавању оних проблема за које је предвиђено одређено време, а такође,
и за пружање значајних повратних информација ученицима, Џонс (Jones, 2012)
предлаже аналитичке и холистички рубрике. Аналитичке рубрике се веома
често користе у оцењивању и оне укључују употребу скале за додељивање
бодова одређеним фазама процеса математичког решавања проблема. Холистичке рубрике су ефикасније и доследније у оцењивању, јер се фокусирају на
целокупно решење задатка и за описивање постигнућа ученика дају један број.
На пример, рубрика са четири нивоа омогућава наставнику да брзо сортира
радове. Они којима је потребна мала ревизија могу се ставити на једну хрпу,
док се радови којима је потребна опсежнија ревизија, смештају на другу хрпу.
Рубрика за оцењивање активности решавања проблема обухвата следеће
нивое: 4 одличан – потпуно решење, задатак је завршен и тачан; 3 искусан −
значајно постигнуће, задатак је завршен, али може имати мањих грешака, или,
може без грешака, али објашњење није потпуно јасно; 2 маргиналан − делимично постигнуће, задатак је започет, али није довршен или је погрешно
довршен; 1 незадовољавајуће − мало постигнуће, одговор недостаје или је
нетачан и није повезан са проблемом (Jones, 2012).
Преглед репрезентативне литературе о вредновању математичких постигнућа показује да стручњаци могу препознати примере концептуалног разумевања, али наилазе на проблеме када осмишљавају свеобухватне, поуздане начине
оцењивања. Одабир инструмената за мерење концептуалног разумевања зависи
од избора садржаја, јер одсуство таквих инструмената за већину математичких
тема представља препреку за овај вид процене. На пример, Бисон (према: Davies,
2017) истиче да је компаративна процена валидна мера појмовног разумевања.
Полит (Pollit, 2012) образлаже да су, применом компаративне процене, дизајнери тестова много слободнији да користе било који формат задатка за који мисле
да ће извући најбоље доказе о особини коју испитују.
За проучавање „тешко доступних” конструката у настави математике,
као што су разумевање и размишљање ученика, Бармби (Barmby, 2019) користи следеће иновативне поступке:
– истраживање праћења очију;
– компаративну процену и
– истраживање засновано на дизајну.
Истраживање (Barmby, 2019) помоћу система праћења очију, спровео је
са ученицима узраста 9 и 10 година, на североистоку Енглеске. Циљ овог
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истраживања био је забележити визуелну пажњу ученика у различитим репрезентацијама операције множења. Коришћене су три различите врсте визуелних
репрезентација: „групе” (скупови јагода), низови и бројевна права (Слика 3).

Слика 3. Децу су питали да ли се „слика” подудара са прорачуном
у сваком понуђеном случају (Barmby, 2019: 18)
За прикупљање података коришћен је стономонтирани видео-трагач за
рефлексију рожњаче који је повезан са системом за преносиви рачунар.
Систем је прикупио и квантитативне и квалитативне податке. Квантитативни
подаци које је ухватио трагач за очи и забележио софтвер били су време које је
ученик провео на сваком слајду репрезентације, а такође, и пропорција времена на сваком подручју наведеном унутар сваке репрезентације. Поред тога,
квалитативна анализа видео-снимака, путање погледа сваког ученика, током
приказивања различитих репрезентација множења, показује како ученик разуме визуелну репрезентацију. Резултати показују да је један од разлога нетачног
одговора, за пример са бројевном правом, био тај што су ученици брзо прешли
на број коначног решења на бројевној правој. За репрезентацију „група”, неки
ученици су бројали једну „групу”, а затим број „група”, други су бројали сваки
елемент свих „група”. У репрезентацији низа неки ученици су једноставно
бројали редове и колоне, други су пребројавали све елементе.
Други, посебно занимљив и поуздан, иновативни метод за вредновање
отворених одговора је компаративна процена (Barmby, 2019). Овај приступ је
користан у настави математике, где се уместо тачних или нетачних одговора
могу оценити отворенији конструкти, као што су разумевање ученика из математике или приступи решавању проблема. Упоредна процена је поступак у
којем наставници упоређују парове одговора ученика и одлучују који је бољи.
Након низа поређења парова, добијају се збирни подаци процена за све ученике. Подаци се статистички обрађују и одговори се постављају на скалу релативног квалитета. Истраживања су показала да је поступак поуздан, као и да је
сваки рад прегледан два пута независно од стране два наставника, чиме се
обезбеђује објективније давање оцене. Поред квантитативног бодовања ученика, извршена је и квалитативна анализа одговора. Својства сваког одговора су
идентификована и комбинована у понуђеним карактеристикама одговора, које
се користе за анализу добијених одговора. Увид у дијагностичке информације
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и анализа односа понуђених одговора наставницима може послужити за
назнаку следећих корака у развоју ученичког разумевања (Barmby, 2019). На
пример, у решавању задатака са разломцима (Слика 4), резултујућа табела, на
скали од 10 нивоа, приказује својства одговора за сваку процену (Слика 5).
1. Од једноцифреног броја А, изброј још 5 бројева. Број до којег си дошао је
двоцифрени број БЦ. Које бројеве могу представљати слова А, Б и Ц?
2. За рачунање 38 ∙ 42 пронађи три различита начина израчунавања. Покушај
и буди прецизан са различитим начинима рачунања.
3. Нови ученик поред тебе не зна шта је множење. Како би му објаснио
множење? Ако желиш, можеш користити слике.
4. Имаш четири броја: 3, 4, 5 и 6. Коришћењем два броја објасни како би
добио најмањи могући разломак, на пример, можеш да објасниш добијање

Слика 4. Питања за оцењивање математике у 5. разреду
основне школе (Barmby, 2019: 22)

Слика 5. Анализа питања о разломцима
(Barmby, 2019: 22)
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Бисон и сарадници (Bisson, Gilmore, Inglis, Jones, 2016) верују да компаративна процена има пресудан утицај у стварању и потврђивању инструмената
вредновања. У истраживању о разумевању алгебре на млађем школском узрасту, заснованом на компаративној процени, ови аутори показују изводљивост
отворених питања за концептуално разумевање алгебре. Даље, доказују основни принцип компаративне процене, којим се добијају поуздани исходи процене, иако је процес заснован на „субјективним” проценама. Наиме, услов поузданости, у смислу да процена исхода ученика не зависи од онога ко је проценио њихов рад, може се мерити ангажовањем оцењивача, који независно вреднују објекте који се упоређују (Bisson et al., 2016).
У истраживању заснованом на дизајну, Бармби (Barmby, 2019) описује
прилагођавање праксе и теорије, у светлу онога што функционише у контексту. Главни циљ овог истраживања био је да се у настави математике осмисле
ефикасне интервенције у професионалном развоју наставника за примену проблема. Резултати истраживања показују да су ученици током шестомесечног
периода интервенције остварили статистички значајан напредак у оцени из
математике и постигли веће оцене у решавању проблема. Поред тога, и за
наставнике су идентификовани следеће користи од интервенције:
• већи фокус на „разумевање проблема”;
• већи фокус на заједничко учење;
• већи фокус на тумачење приступа ученика.
Такође, Бармби (Barmby, 2019) истиче да резултати овог процеса вредновања нису само измерили утицаје интервенције, већи информације о процесу интервенције, како би се даље могли укључити у принципе дизајна за
наредни ток наставног процеса.
Поред наведених начина и техника за прикупљању информација о математичким знањима ученика, желимо да прикажемо и врсте задатака за вредновање у наставном процесу.

ВРСТЕ ЗАДАТАКА У ВРЕДНОВАЊУ
Математички задатак се дефинише као активност чији је циљ усмеравање пажње ученика на одређени математички концепт, идеју или вештину
(Henningsen & Stein, 1997). Концептуални оквир математичког задатка обухвата три фазе:
1. одређивање програмских аспеката задатака, које програмери курикулума идентификују као важне за развој математичког разумевања, расуђивања
и стварања смисла;
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2. постављање задатка у учионици (степен когнитивних захтева задатка);
3. решавање задатка (процеси размишљања ученика у решавању задатка).
Задаци имају, или би барем требалo да имају, примарни значај у процесу
подучавања и учења, као суштински начин изградње и развоја способности,
знања и компетентности ученика. Јасно је да начин на који се такве способности и знање доживљавају и развијају зависи од ученика. Предложени задаци
треба да се фокусирају на развијање њиховог знања, омогућавајући им да увиде математичку структуру теме. При томе, важно је да наставници истражују
различите начине тумачења и представљања различитих решења проблема
(Mellone, Ribeiro, Jakobsen, 2018).
У контексту оцењивања постављеног задатка, запажено је да ученици
користе три извора информација за формирање менталног приказа задатка: (1)
тренутна перцепција задатка и физички, социјални и поучни контекст унутар
којег је изграђен; (2) активирано знање специфично за домен и (мета) когнитивно стратегије повезане са задатком; и (3) мотивациона уверења, укључујући
могућности, интересовање и уверења везана за домен Брусо (Brousseu, према:
Black & Wiliam, 1998). То значи да је потребно, приликом постављања задатака
за оцењивање, како Фукс (према: Black & Wiliam, 1998) наводи, ускладити избор
задатака и повратне информације, помоћу којих се може објаснити веза између
разумевања ученика и њихове интеракције са задацима, и то на начин да се процена може дизајнирати и интерпретирати. То захтева велики напор, који укључује сарадњу психометричара, когнитивних стручњака и експерата предмета.
За успешну евалуацију математичких постигнућа ученика од посебног
значаја је база добро изабраних задатака (уз покривеност садржаја) и њихова
дистрибуција према нивоима знања, у односу на индивидуалне могућности
ученика (Milinković & Pikula, 2015). Такође, да би оцена из математике била
усмерена на развој и напредовање ученика, сваки задатак и свака математичка
активност, на конкретном часу, морају имати свој циљ. Тако су, на пример,
другачији задаци којима је циљ развијање упорности и радних навика од задатака чији је циљ развијање логичког, стваралачког или критичког мишљења.
Код сваког од тих задатака, оцена из математике треба да буде одраз циља са
којим је задатак постављен, а не само нивоа знања, испољеног у његовом
решавању (Špijunović & Maričić, 2015).
Силвер и његове колеге (према: Milinković, 2015а) спровели су истраживање о способности наставника да стварају проблеме у сложеном контексту.
Они су идентификовали три групе повезаних генерисаних проблема: секвенцијално повезани типови задатака, „симетрични” − замена циљева и услова проблема (тражени податак из једног проблема постао је познат услов у симетричном проблему и обратно) и отворени проблеми, који су имали тенденцију
мењања ограничавајућих услова (Milinković, 2015a). У складу са наведеним,
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Милинковић (Milinković, 2013) говори о значају постављања аутентичних
задатака који често имају потенцијал проширења почетног оквира задатка,
откривањем могућности да се одговори и на нека нова питања, која могу бити
постављена од стране учитеља или ученика, чиме стварају позитиван однос
према стицању и коришћењу математичких знања. Осим тога, пракса коришћења аутентичних математичких задатака претпоставља процес евалуације
интегрисан у наставу (Milinković, 2013: 516).
Исто, у избору задатака Пешикан (Pešikan, 2015) као главни критеријум
истиче њихову аутентичност, релевантност и смисленост. Решавањем аутентичног задатка ученици ће овладати знањима која ће им бити потребна и ван
школе. Неко ове задатке сматра релевантним задацима јер припремају ученика
да се снађе у неким будућим животним ситуацијама. Релевантност задатка се
дефинише као степен у коме он одговара потребама и/или интересовањима
ученика. Неки задатак може бити аутентичан (тражи компетенције за стварну
животну ситуацију), али није релевантан са становишта учења одређеног
предмета. Смислени задаци су они које ученици разумeју, који од ученика
траже да интегришу нова знања у своје постојеће когнитивне структуре или
схеме и омогућавају трансфер знања на нове ситуације (Pešikan, 2015).
Један од ефикасних начина стварања задатака је постављање ефикасних
проблема (Jones, 2012). У стварању ефикасних математичких задатака учествују наставници на начин да проблеме стварају из свакодневних ситуација, као
на пример присуство у школи, школски ручак и школске или друштвене
активности. Осим наставника, ученици стварају проблеме за решавање. На
пример, ученицима задајемо бројевну реченицу или математичку ситуацију и
замолимо их да саставе текстуални задатак, или ученици стварају проблеме из
свакодневних ситуација. При томе, ученицима је потребно понудити рекламе
из новина, распореде тимова и цене карата, како би саставили проблеме користећи ове податке. Такође, постављање проблема је корисно за ученике свих
старосних група јер их мотивише да постављају питања на која не знају одмах
одговор.
Дизајнирање задатака за оцењивање Полит (Pollit, 2012) заснива на три
једноставна принципа:
(1) улога постављеног задатка је прикупљање доказа о ономе штa је
важно;
(2) улога питања је да се задатак прецизно саопшти ученицима;
(3) улога бодовања је да поуздано квантификује доказе о томе шта је
важно.
Приликом дизајнирања задатака, Лестер (Lester, 2013) наводи карактеристике задатака које се користе у наставне или оцењивачке сврхе. За описивање задатака користи се најмање пет својстава: синтакса, садржај, контекст,
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структура и процес. Карактеристике синтаксе се односе на распоред и односе
између речи и симбола у задатку. Садржајне карактеристике се баве математичким значењима у проблему и то су две важне категорије садржаја: математички садржај (нпр. геометрија, вероватноћа) и језички садржај (нпр. изрази
који имају посебна математичка значења, као што је на пример „мање од”,
„функција”, „квадрат”). Карактеристике контекста су нематематичка значења у
исказу задатка. Даље, карактеристике контекста описују проблем, односе се на
вербално постављање и формат информација датих у проблему. Карактеристике структуре могу се описати као логичко-математичка својства задатка и
одређују приказ који је изабран за проблем. На пример, један ученик може
изабрати да задатак представља у смислу система једначина, док други ученик
исти проблем може представљати у смислу неке врсте погађања. Коначно,
процесне карактеристике представљају интеракцију између задатка и ученика,
односно, иако се процеси решавања проблема обично сматрају карактеристикама ученика, проблем се може решити путем одређених процеса. Стога је,
при одабиру задатака за оцењивање, истраживачу веома значајно разматрање
карактеристика процеса решавања задатака (Lester, 2013).
Према томе, процена способности математичког разумевања ученика
зависи од задатака који се постављају ученицима. Ако се од њих затражи да
попуњавају радни лист за радним листом како би увежбавали одређену вештину или технику, научиће како да боље изведу ту вештину, али можда неће
моћи да се сете или примене ту вештину у другим ситуацијама. Ако ученици
проводе време гледајући свог наставника како ради математику, а затим га
опонашају у коришћењу истих техника, научиће само те технике (Jones, 2012).
Међутим, ако ученици добију задатке у којима се од њих тражи да истражују,
пишу и размишљају о значењу задатка и како да их повежу са оним што знају,
они ће највероватније градити нова знања и повезати их са постојећим оквиром знања (Jones, 2012). Џонс сматра да ученици најефикасније уче математику када су задаци осмишљени тако да постепено прелазе од конкретног ка
апстрактном. Понекад је тешко препознати оно што ученици сматрају конкретним или апстрактним. Оно што је конкретно за једног ученика не мора
бити конкретно за другог ученика. На пример, за једног ученика децимална
вредност 0,25 представља конкретан приказ, док за другог, конкретни приказ,
представља мрежа са 100 квадрата, од којих је 25 осенчених. Да би се изградило разумевање, важно је да помогнемо ученицима да разумеју конкретне представе појмова пре него што пређу на симболичке или апстрактне представе.
Џонс (Jones, 2012) предлаже задатке, било да су уграђени у стварни контекст
или не, али, који укључују више начина решавања, могућност истраживања и
дизајнирани су да помогну ученицима у конструисању знања, уместо увежбавању већ научених вештина. Овим задацима од ученика се тражи да примене
оно што већ знају да реше, односно створе нова математичка решења проблема, науче нове концепте и науче тачне процедуре. Када ученици уче на смислен начин, њихово знање је трајно. Такође, Андерсон (према: Henningsen &
Stein, 1997) истиче да наставници експлицитним моделирањем задатака могу
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подржати процесе размишљања ученика на високом нивоу. Важно је охрабрити ученике да се укључе у самоконтролу. Ипак, само присуство математичких
задатака на високом нивоу неће аутоматски резултирати ангажовањем ученика. Без укључивања у такве активне процесе током наставе не може се очекивати да ће ученици развити способност размишљања и решавања задатака на
математички одговарајући и моћан начин. Дакле, вредновање задатих циљева
наставе математике може се генерисати само задацима који су по својој структури отворени за стварање и показивање релевантних доказа математичког
постигнућа ученика. Стога, Грапа и Сајак (Grapin & Sayac, 2017) предлажу да
обука наставника за оцењивање омогућава побољшање наставе. Наставници
треба да понуде широк спектар задатака, али, такође, и интерпретирају грешке
у решењима са прилагођеним упутствима за њихово савладавање. Претходно
наведено упућује да је, у питању избора ефикасних задатака, ученицима
потребно представити више проблема који мотивишу, имају контекст који им
значи и нуде низ стратегија решавања.

ЗАКЉУЧАК
У основи, било која врста оцењивања и тестирања у настави математике
служи за процену исхода наставе које су ученици усвојили. Последњих деценија истиче се да сврху и утицај процене треба сматрати кључним за процену
њене валидности.
Преглед досадашњих истраживања показује углавном присутност сумативне процене математичких постигнућа ученика, као и да се мало пажње
поклања валидним и поузданим техникама вредновања. Уместо тога, постоје
разлози за веровање да дијагностичка, формативна и сумативна процена коегзистирају заједно у процени за учење. Иста активност оцењивања може
послужити у дијагностичке, сумативне и формативне сврхе, односно подаци
које је наставник прикупио могу се користити за оцењивање ученика али и за
побољшање учења. Важна компонента оцењивања је да ученици разумеју циљ
свог рада и да схвате шта се очекује, што значи да ученици морају разумети
критеријуме оцењивања.
С друге стране, свеукупна слика показује да, широм света, врло мало
наставних програма чини значајне напоре у моделовању и примени систематског вредновања и наставна пракса вредновања доводи у питање валидност
оцена. Конкретно, у математици, постављање кратких, затворених испитних
питања резултира делимичним учењем фрагментиране математике (Jones &
Inglis, 2015). Изазов је ускладити садржаје испитних задатака математике са
оним што је прописано математичким курикулумом. Ово захтева математички
курикулум који предлаже задатке са високим захтевима, као што је решавање
проблема, креативност и математичко резоновање. То су задаци који имају
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више начина решавања и дизајнирани су да, уместо вежбања већ научених
вештина, помогну ученицима у конструисању знања. Поред тога, приликом
дизајнирања задатака за оцењивање, од великог значаја су карактеристике
задатака и то: синтакса, садржај, контекст, структура и процес интеракције
између задатка и ученика. Према томе, да би се задаци из математике могли
користити за процену свега што је важно у учењу математике, са великом поузданошћу и валидношћу, потребно их је ускладити са појединим аутентичним
техникама.
Једна од новијих техника која има потенцијал за процену сложених
образовних исхода, у широком спектру контекста и предметних области, јесте
компаративна процена. Заговорници компаративне процене тврде да се овај
вид процене може користити за ваљану и поуздану процену концептуалног
разумевања − аспект математике за који се зна да је тешко проценити
користећи традиционалну процену. Стога се чини да компаративна процена, за
разлику од традиционалне процене, открива различите способности ученика.
Узимање овог закључка резултира претпоставком да би неки ученици требало
боље да се остварују компаративном, а не традиционалном проценом.
Ми сматрамо да се одабиром наведених математичких задатака, ствара
прилика за примену широког спектра аутентичних техника у вредновању
математичких постигнућа ученика, и, истовремено, добијеним резултатима
вредновања, шире и дубље планира даљи ток наставе у когнитивном и мотивационом развоју ученика. Према томе, за вредновање математичких знања
ученика у различитим апликативним проблемима неопходно је испитати стратегије, односно могућности примене, техника формативног вредновања. Стога,
за будућа истраживања потребно је посветити пажњу стварању техника за
процену и тестирање могућности моделовања, које се подударају са основним
аспектима ове области, али које су такође реалне и изводљиве у односу на
нормалну популацију ученика. Коначно, питање о којем треба даље размишљати јесте како „измерити” употребу и флексибилност стратегија ученика у
решавању проблема.
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FORMATIVE ASSESSMENT OF ACHIEVEMENTS IN MATHEMATICS
AND SELECTION OF TASKS
Summary
The evaluation of mathematical knowledge is based on multiple sources of
information. In modern teaching practice, a special place has a formative evaluation of
mathematical achievements of students as an integral part of teaching that supports
learning and provides useful information to teachers and students. The paper is dedicated
to the analysis of innovative evaluation techniques in mathematics teaching that reflect
the changed paradigm of mathematics education. The aim of this paper is to explore the
features and implications of authentic evaluation techniques and, accordingly, to make
the choice of tasks as evaluation instruments. Using the method of theoretical analysis of
research results of authentic methods for assessing mathematical knowledge, skills and
attitudes, we determine the criteria for selecting tasks for evaluating students'
mathematical achievements (focus on in-depth and extended application of existing
knowledge in different contexts, multiple solutions, research possibilities). The discourse
is then directed towards considering the originality of the task evaluation criteria. In the
final considerations, we point out that the selection of mathematical tasks creates an
opportunity to apply a wide range of authentic techniques in evaluating students
'mathematical achievements, and broader and deeper plans the further course of teaching
in students' cognitive and motivational development. We point out that by choosing
mathematical tasks, it creates an opportunity to apply a wide range of authentic
techniques in evaluating students' mathematical achievements, and broader and deeper
plans the further course of teaching in the cognitive and motivational development of
students.
Keywords: diagnostic evaluation, evaluation criteria, evaluation techniques,
evaluation instruments, mathematical task.
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IN THE LIFE AND WORK OF TEACHERS
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Abstract: Modern technologies are present in almost every part of
human`s life and work. One of the most important spheres of humanʼs life is an
education. The penetration of modern technologies in this life`s sphere is huge,
especially in last several years. These facts purport that teachers, professors and
other educators must introduce and teach their pupils to use these technologies on
appropriate way. This role is very important and complex. Teachers must find
appropriate way to realize balance between “digital” skills needed for pupils to
accept the school material, use benefits of “digital” environment and continue to
use and develop the imagination and other activities used by older “no digital”
generations. So, teachers must continuously learn and become acquainted with
modern technologies and their benefits and use them in life and work. The
modern technologies are different, but in elementary schools, secondary schools
and houses of students, the most frequently used are mobile phones, laptops,
tablets, Internet, social networks etc. The main goal of this paper is to present the
results of use of noted modern technologies in life and work of teachers.
Researches presented in this paper were realized by author of this paper as
longitudinal researches and included teachers in different educational institutions,
such as elementary schools, secondary schools in Niš and in pupilʼs homes.
Keywords: modern technologies, school, teachers, Covid.
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THEORETICAL REVIEW OF THE PROBLEM
Modern technologies brought a great prosperity in last several years, in every
part and sphere of modern life and work. This fast prosperity and transition in, so
called “information society”, purported new approaches and new demands in many
spheres, particularly in the sphere of education. It is obvious fact that pupils and
students are already making great use of the benefits of modern technologies.
Modern education enables great increasing of knowledge so one very important task
of school and teachers is in the accommodation of the education`s content with
demands of scientific and technical progress. To realize such a complicated task,
teachers must be familiar with modern technologies and use these technologies in
everyday life and work. Modern technologies enable design of digital teaching,
digital classrooms, virtual laboratories, digital libraries and many other benefits.
Knowledge and research are more accessible today than ever. But, use of modern
technologies can have and bad consequences, in physical and mental sense. There
were many researches, studies, papers etc. that present bad influence of mobile
phones, laptops, Internet, Facebook etc. on children and adults (Hardell, 2017;
Krasteva, 2018). Because of this reason, the role of teachers gets new and higher
dimension. Events in the world and Serbia in the last year related to Covid virus
showed that modern technology usage must be intensive, effective and permanent by
teachers.
Introduction of a state of emergency in many countries has resulted in online
teaching in schools and universities. It is obviously that teachers, pupils and students
were forced to use modern technologies for their work and learning even more than
they would like, because this was the only way in the arisen situation.Even and
before emergency state, there were researches that noted excessive use of modern
technologies by pupils, students, even teachers. It is very important that pupils,
students and teachers to establish balance in the use of modern technologies. So, it is
very important to have an insight in use of modern technologies. There are many
modern technologies in use, but for this research, mobile phones, laptops, Internet
and social networks, tablets and web applications for online teaching use on
teacher`s population before and during Covid virus were presented.
Mobile phones today present one of the most commonly used multimedia
devices with huge capabilities. It is almost impossible to imagine real life without
mobile phone usage. Related to many researches, the usage of this product of mobile
technologies will be greater and greater in future. Usage of modern technologies had
a great influence that mobile phone presents not only the phone, but one powerful
multimedia device, capable for many different activities and purposes. Todayʼs
mobile phones enable high quality of communication, scheduling and holding
meetings, online teaching, bills paying, traffic navigation, and many, many other
different activities. Related to some realized researches, it is obvious that in the near
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future, mobile phone will present very important device responsible for human`s
health and safety. Mobile phones will be capable to communicate with different
kinds of sensors arranged on humanʼs body and to measure very important
biological parameters, such as, for example pulse and pressure. In case of any
disturbance, the relevant institution will be noted via network and proper action will
be realized. Also, for example, mobile phones will be capable to communicate with
sensors in house, cars and properties, allowing the user to have continuous and real
time view of any installed device, what will significantly improve safety in the sense
of fire safety, burglary safety and similar.
No matter on its obvious benefits, many scientists and researchers showed
bad consequences of excessive use of mobile phones, especially on children
population. At the first place, mobile phones present sources of high frequency
electromagnetic radiation. Related to many realised researches, increased usage of
mobile phones is responsible for many biological, social and emotional problems
with their users, such as depression, alienation, uncertainty, insomnias, headaches,
neuroses, even and for malignancy problems.
So, it is very important to have a view in mobile phones usage on every
population, no matter on their age. Researches in the world (Parasurman, Sam, Yee,
Choun, Ren, 2017; Vaidya & Pathak, 2016) and in Serbia (Jevtić, Ničković, Jevtić,
2011) showed that this medium present one of the most frequently used medium,
equally by children and adults.
Because of their performances, laptops today present very commonly used
devices in the life and work people with different professions, so as professors,
teachers and educators. That enables, at the first place, performancesof their own
power supply, easy networking, the ability to store a great amount of data and
unlimited mobility. Laptops are constantly getting more powerful, with affordable
prices. Researches in the world and in Serbia showed that the usage of this medium
constantly increase in last several years.
Laptops present devices that are sources of electromagnetic radiation. The
name of laptop purports device that is held on the top of the lap during use. Many
researches showed that electromagnetic radiation of laptop can be very dangerous
for male population, because of their thermal effects which they may have on male
testicles. Male testicles present reproductive organs and their functioning depends
from many different biochemical processes. These processes are in the most of
cases, temperature dependent. So, even a small temperature change can cause great
effects. Very characteristics processes related to male testicles are the process of
liquid faction and the process of sperm dilution, which is developing by the
influence of prostate enzymes. These processes are temperature dependent. The
optimal temperature range for these processes is from 20 C° to 37 C°. For this
temperature range, all of enzymes are active. Any temperature change for only of
few degrees can cause serious problems. No matter on that very important and
disturbing fact, the most of laptop users use their laptops right on their laps. This
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influence could be easy eliminated, placing laptop on the desk or some other pad.
Also important fact is that many laptops were connected to networks via routers, by
wireless technology. This fact purports that laptop users which use wireless are
constantly in the electromagnetic field of routers. This electromagnetic field is not
strong, but the increase usage of laptop also increases the presence of and influence
of this field.
So, it is also important to have some perception about laptop usage at
determinate population, such as population of teachers because this population use
laptop for work and other purposes (Jevtić, Ničković, Jevtić, Ničković, 2011; Jevtić
& Jevtić, 2015; Mortazavi, Taeb, Mortazavi, Zarei, Haghani, Habibzadeh,
Shojaei-Fard, 2016).
Today, Internet presents very important medium for many different spheres of
human life: work, education, market, fun, communication etc. Modern technology
enables fast and available Internet for any kind of population, for popular and
appropriate prices. Internet can be easily accessed by mobile phone, laptop
computer, desktop computer or tablet. In the last time, especially popular Internet
usage presents bills paying and other finances online. The usage of Internet for
professors, teachers and educators achieved veryimportant meaning in the last year
because of Covid virus, when only online teaching was possible. The usage of
electronic libraries, electronic books and digital classrooms are only some of
Internet advantages.
Social networks also present important part of life for modern population.
Researches showed that adults and children visiting social networks and actively
participate on them (Jevtić & Jevtić, 2019; Milovanović, 2019).
Tablet also presents one of the modern devices for Internet and social
networks approach, watching clips, browsing the news, photos and many other
activities. It can be said that tablet presents solution between laptop and mobile
phone. Tablets have screens much bigger then mobile phones what makes them very
appropriate for some tasks and activities. It is interesting to note that great number
of population thinks that tablet presents device without sense beside mobile phone
and laptop. But, there is also determined number of people which thinks that tablet
presents great device and use it. One of the most frequently used purposes of tablet
is reading of electronic books. Researches showed that the usage of tablets is less
than the usage of mobile phones and tablets. Tablets can be very useful in teaching
for teachers because they support many applications and they can serve as digital
notebooks, but also for many other important and interesting purposes (Major,
Hassler, Hennessy, 2017).
There were lot of applications that can be used in teaching, especially in
online teaching. The main sense of these applications is to be teaching aids and to
increase teaching opportunities. Although there were many divided opinions about
their usage and efficiency, the time when the whole world fell into the Covid crisis
definitely showed that their usage is very important, so important that these
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applications present the only possibility for online teaching. Researches confirmed
that the usage of these applications increased in last past years, especially in the last
year and in the current year (Andevski, Vidaković, Arsenijević, 2014).
In this paper, longitudinal researches about use of modern technologies before
and during Covid virus on teacherʼs population were presented. Paper consists of
six parts.
The first part of this paper presents theoretical facts and achieved researches.
The second part of the paper consists of methodology of researcher. The third part of
paper presents realised longitudinal researcherʼs results. The fourth part of paper
presents discussion about realized results and similar realised results. The fifth part
presents conclusion and suggestions about future research. The sixth part presents
list of used references.

METHODOLOGY
The main goal of this paper was to present use of modern technologies in the
life and work of teachers before and during influence of Corona virus. This main
goal was divided into six different tasks of research. The first task was research
about mobile phones use. The second task was about laptop use. The third task was
about Internet and social network use. The fourth task was about tablets use. The
sixth task was about web applications. Every task had different questions as a point
of research.
The tasks were presented through three year longitudinal research on
teacher’s population, in 2018, 2019 and 2020 in Niš, and in seminars realised by
author in Serbia.The researches were realised in the form of anonym questionnaire.
Covered population consisted of 160 teachers in secondary schools, 30 teachers in
elementary schools and 30 teachers from houses of students. The anonym
questionnaire was realized through 17 different questions about mobile phones,
laptops and desktops computers, tablets, Internet, social networks and learning
platforms. It is also important to note that showed researches present a small part of
longitudinal researches and measurements related to appliance and usage of modern
technologies on school children, students, teachers and people of other different
professions (Jevtić, 2020; Jevtić & Jevtić, 2019; RanĎelović, Veljović, Papić, 2019).

155

Jevtić, R.: The Use of Modern Techologies in the Life and Work of Teachers...
ЗБОРНИК РАДОВА  ГОД. 24  БР. 23  ДЕЦЕМБАР 2021  151–166

RESULTS OF RESEARCHES
Realised results related to mobile phones usage
This part of research included six questions about mobile phones usage on
teachers. The first question was about mobile phones possession by teachers. Results
showed, particularly in the last year of research, every teacher possesses mobile
phone. The explanation for this is, beside its usefulness, good price and necessity,
one more important fact. Many educational institutions insist that every one of their
employees must possess mobile phone and provide it for them. It is usually
regulated that employees are networked, what purports that communication between
them is free. It is important to note that Covid virus hasnʼt affected on this number.
The results of research about mobile phones possessions by teachers is
presented in Table 1.
Table 1. The results of research about mobile phones
possessions by teachers
Year
2018
2019
2020

Yes
211
219
220

do not possess
9
1
0

The second question was about number of mobile phone numbers by years. It
is usual that users of mobile phones most often have two different numbers-one
which is private and other which is “official”. But, new models of mobile phones
have possibilities for installation of more numbers (more cards) so it is not rarity that
one user has more than two numbers.
The results of research about mobile phones numbers by teachers showed that
teachers mostly use two numbers, what is presented in Table 2.
Table 2. The results of research about the number of mobile phone
numbers by years
Year
2018
2019
2020

1
161
130
96

2
46
85
123

3 and more
4
4
1

do not possess
9
1
0

The third question was about average duration of one phone call. The results
showed an increase in average duration in one phone call by teachers. The biggest number of teachers had duration of one phone call up to 30 minutes during Covid virus.

156

Jevtić, R.: The Use of Modern Techologies in the Life and Work of Teachers...
ЗБОРНИК РАДОВА  ГОД. 24  БР. 23  ДЕЦЕМБАР 2021  151–166

The results of research about average duration of one phone call by teachers
are presented in Table 3.
Table 3. The results of research about the average duration
of one phone call
Year
2018
2019
2020

up to 10
minutes
72
56
43

up to
20 minutes
63
74
65

up to 30
minutes
41
50
67

over 30
minutes
35
39
45

do not
possess
9
1
0

The fourth question was about average duration of all calls in one day. The
results showed that before Corona virus, most of the teachers talked up to 60
minutes, in one day. During Corona virus, what was somehow expected, almost all
of the teachers talked over 180 minutes in one day.
The results of research about average duration of all phone calls in one day by
teachers are presented in Table 4.
Table 4. The results of research about the average duration
of all phone calls in one day
Year
2018
2019
2020

up to 60
minutes
111
101
0

up to 120
minutes
66
64
0

up to 180
minutes
11
27
21

over 180
minutes
23
27
199

do not
possess
9
1
0

The fifth question was about average number of sent messages in one day.
The results showed that before Corona virus, most of the teachers sent up to 20
messages and up to 30 messages in one day. During Corona virus, that number
rapidly jumped and almost all of teachers sent over 30 messages in one day.
The results of research about the average number of sent messages in one day
are presented in Table 5.
Table 5. The results of research about the average number
of sent messages in one day
Year
2018
2019
2020

up to 10
messages
56
38
0

up to 20
messages
78
69
0

up to 30
messages
46
70
12

157

over 30
messages
31
42
208

do not
possess
9
1
0
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The sixth question was about types of mobile phone that teacher use. The
results showed that the most common types of mobile phones that teacher use
Samsung, Huawei and Xiaomi.
The results of research about type of mobile phone by teachers are presented
in Table 6.

Table 6. The results of research about type of mobile phone
by teachers
Year

Nokia

2018
2019
2020

5
4
4

Samsung
57
61
62

iPho-ne Xia-omi
34
34
33

36
39
41

LG
12
9
9

Asus Huawei others
11
10
9

49
56
53

7
6
9

do not
possess
9
1
0

Realised results related to laptop us age
This part of research included five questions about laptops usage by teachers.
The first question was about possession of laptop by teachers. The results showed
that almost every teacher has at least one laptop.
The results of research about possession of laptops and number of laptops in
possession by teachers are presented in Table 7.
Table 7. The results of research about possession of laptops and number
of laptops in possession by teachers
Year
2018
2019
2020

one
186
190
194

two
24
21
21

several
1
1
1

do not possess
9
8
4

The second question was about purpose of laptop usage by teachers. The
results showed that most of teachers use laptop for work, Internet, Facebook and
similar. The only increase related to time before and during Covid viruss is on the
field of education-bigger number of teachers used laptop for education during Covid
virus than before.
The results of research about purpose of laptop usage by teachers are presented in Table 8.
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Table 8. The results of research about purpose of laptop usage
by teachers
Year

work

education

2018
2019
2020

180
184
189

95
112
156

Internet,
Facebook
and similar
167
170
176

Video
games

Music

Films

do not
possess

38
39
39

43
46
46

51
52
55

9
8
4

The third question was about average laptop usage in one day by teachers.
The results showed that usage of laptop rapidly increased during Covid virus, what
was expected. The most of teachers use laptop up to 180 minutes and over 180
minutes during Covid virus, while before those numbers were smaller.
The results of research about average laptop usage in one day by teachers are
presented in Table 9.
Table 9. The results of research about average laptop usage
in one day by teachers
Year
2018
2019
2020

up to 60
minutes
43
45
4

up to 120
minutes
41
44
9

up to 180
minutes
60
63
71

over 180
minutes
67
60
132

do not
possess
9
8
4

The fourth question was about where is laptop located during usage by
teachers. The results showed that almost all teachers use laptop on desk or some
other pad but not on lap, what is correct.
The results of research about where is laptop located during usage by teachers
are presented in Table 10.
Table 10. The results of research about where is laptop located
during usage by teachers
Year

lap

2018
2019
2020

14
19
20

desk or some
other pad
197
193
196

159

do not possess
9
8
4
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The fifth question was about laptopʼs type used by teachers. The results
showed that the most common used laptops were Lenovo, Dell and HP. Also, the
results showed that the most of teachers possess laptops older than five years.
The results of research about laptopʼs type used by teachers are presented in
table 11.
Table 11. The results of research about laptopʼs type used
by teachers
Year

Dell

2018
2019
2020

46
47
48

Acer Siemens Gigabyte Lenovo Asus Huawei HP Other
13
13
15

9
9
9

12
12
11

52
53
50

22
21
21

11
11
12

41
41
43

5
5
7

do not
possess
9
8
4

Realised results related to Internet and social networks usage
This part of research included three questions about Internet and social
networks usage by teachers.The first question was about average time spent on
Internet in one day by teachers. The results showed that more than one half of
teachers spent up to 60 minutes before Covid virus, while more than one half of
teachers spent up to 120 and up to 180 minutes during Covid virus.
The results of research about average time spent on Internet by teachers are
presented in Table 12.
Table 12. The results of research about average time spent
on Internet by teachers
Year
2018
2019
2020

up to 60
minutes
74
63
23

up to 120
minutes
66
68
72

up to 180
minutes
40
45
76

over 180
minutes
39
44
49

do not
use
1
0
0

The second question was about purpose for Internet access by teachers. The
only significant increment before and during Covid virus was on field of
communication. Slight changes noted on fields of online music, films etc. and social
networks.
The results of research about purpose for Internet access by teachers are presented in Table 13.
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Table 13. The results of research about purpose
for Internet access by teachers
Year

Work

2018
2019
2020

78
77
79

Online muCommuniFun
sic, film…
cation
66
59
67
67
58
74
56
61
101

Video
games
11
11
10

Social
do not
Education
networks
use
168
47
1
178
45
0
177
44
0

The third question was about social networks usage by teachers. Related to
results, teachers present population very active on social networks. The most
common used social networks were Youtube, Facebook, Instagram, Twitter and
Linkedin.
The results of research about social networks usage by teachers are
presented in Table 14.
Table 14. The results of research about social networks
usage by teachers
Year

Facebook

Instagram

2018
2019
2020

187
196
190

111
139
152

You- LinkeSnapTwitter Pinterest
tube
din
chat
140
167
198

68
92
126

111
119
137

3
16
19

12
15
17

TikTok

do not
use

0
1
4

1
0
0

Realised results related to Tablets
This part of research was about tablets usage by teachers. The first question
was about tablet possession by teachers. This type of modern technology is not
popular in teacherʼs population, what results showed.
The results of researches about tablet possession are presented in Table 15.
Table 15. The results of research about possession
of tablets
Year
2018
2019
2020

possess
27
27
34

161

do not possess
193
193
186
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The second question was about tabletʼs type used by teachers. The results
showed that many different types of tablets were equally represented, but, generally,
the number of tablets was too small for valid evaluation.
The results of research about tabletʼs type used by teachers are presented in
table 16.
Table 16. The results of research about tabletʼs type
used by teachers
Year
2018
2019
2020

Huado not
Alcatel Apple Samsung Lenovo HP Acer Toshiba other
wei
use
2
2
1
6
3
3
4
4
2
193
2
2
1
7
3
3
4
4
2
193
3
3
1
9
6
4
4
2
2
186

Realised results related to web application that can be used
in online teaching
This part of research included one question about usage of web applications
in teaching. For several years ago, teachers use many different applications that can
improve the teaching of material and pupils knowledge. Also, many different
administrative tasks can be easily realised. The results showed that before Covid
virus, the most common used applications were Moodle, Viber and Prezi. During
Covid virus, the most common applications were Viber, MS Teams, Moodle and
Discord.
The results of researches are presented in Table 17.
Table 17. The results of research about web application usage
Year Google Prezi
2018
2019
2020

67
65
58

89
87
62

Skype

Viber

35
41
59

79
95
167

MS
do not
Discord Moodle other
Teams
use
0
57
119
4
9
0
62
129
2
8
163
143
149
2
3
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DISCUSSION
Realized research results showed that usage of modern technologies present
very important part in teachers. Although there is a fact that children and younger
generations significantly faster adopt modern technologies, teachers are following
them constantly. Several years before, population that didn’t have adequate
“technical education” had great problems with modern technologies usage. Today,
thanks to the modern way of approach and education, modern technologies are
adopted by many different populations. Although the time during Corona virus, on
some way, forced many teachers to use laptops, desktops, mobile phones, tablets,
Internet, learning platforms and other much more frequently and much more, the
realized effects were good. Online teaching, although it was the only way of
teaching during Corona virus, showed many benefits.
Related to realized research presented in this paper, the number of mobile
phones and mobile phones usage increased in past three years. They were used for
many different reasons and purposes because they are practical and economically
available. Results showed that every of teachers had at least one mobile phone in
2020. Covid virus affected that teachers were talking much more during virus and
sent much more messages during virus then before. The most used mobile phone
type was Samsung.
Related to laptops, realized research showed increase laptop usage in past
three years. Covid virus affected that teachers were using laptop more than 180
minutes during virus than before. The most common purpose for using a laptop is
work. Also, realized results showed that very big number of teachers own laptops.
The most teachers use a laptop on a pad. The most used laptop type was Lenovo.
Related to Internet, realised results showed increased usage of Internet. The
most common purpose of Internet usage is approach to social networks. The most
common used social networks are Facebook and Youtube.
Related to tablets, realized results showed that small number of teachers
owntablets. The most probable reason for “unpopularity” of tablets on teacher`s
population is in the fact that there are many powerful mobile phones and laptops on
the market that completely satisfy all needs so that possession of tablet would
probably unnecessary surplus. The number of teachers that use tablets was too small
to evaluate which type of tablet was the most used.
Related to web applications that can be used in online teaching, realized
results showed that the usage of these applications increased in the past of three
years, especially during Covid virus. The most used web applications for online
teaching are Viber, MS Teams and Moodle. It is important to note that MS Teams
application started to use in 2020, while other applications were used earlier. It can
be also concluded that big number of teacher possess good digital literacy.
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CONCLUSION AND FUTURE INVESTIGATION
The usage of modern technologies enables great benefits in teaching and
educational work. Teachers do use modern technologies and they are very good
familiar with it. It is very important, for two reasons. The one is related on better
efficiency of teaching and educational work. The other is in the possibility of
recognizing the impact of the bad effects of modern technologies on children and
students. For example, one of those effects is digital violence. Digital violence
presents very complex term and appearance and must be treated very detail and
seriously. Teachers beside parents have a very important role in these problems.
Realised results show the insight in the use of modern technologies on
teacher’s population, before Covid virus and during Covid virus. Although usage of
modern technologies has great benefits, there are also bad effects and consequences
that must be predicted and stopped, especially on populations of children, pupils and
students. Future investigations should lead in several directions. One direction
should be in measuring of electromagnetic radiation of different devices (mobile
phones, laptops, tablets etc.) and control of exposition to these devices. Other
direction should be in permanent researches of digital violence between children,
pupils and students and realise tasks (tribunes, lecturers, presentations, propositions
for changes in law, educations of parents in right approach and similar) in order to
prevent, predict and stop digital violence.
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Радоје Б. Јевтић
Електротехничка школа „Никола Тесла”, Ниш
КОРИШЋЕЊЕ САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ЖИВОТУ И РАДУ
НАСТАВНИКА ПРЕ И ТОКОМ КОВИД ВИРУСА
Резиме
Савремене технологије представљају готово сваки део људског живота и
рада. Једна од најважнијих сфера у животу човека је образовање. Продор савремених технологија у ову животну сферу је огроман, посебно у неколико протеклих
година. Ове чињенице подразумевају да наставници, професори и други едукатори
морају упознати и учити своје ђаке да поменуте технологије користе на одговарајући начин. Њихова улога је веома важна и комплексна. Наставници морају наћи
одговарајући начин да реализују равнотежу између „дигиталних” вештина потребних ђацима да прихвате школски материјал, користе бенефите „дигиталног” окружења и наставе да користе и развијају машту и друге активности старијих „недигиталних” генерација. Наставници морају да константно уче и буду упознати са
савременим технологијама и њиховим бенефитима и користе их у животу и раду.
Савремене технологије су различите, али у основним школама, средњим школама
и домовима ученика, најчешће су коришћени мобилни телефони, лаптопови,
таблети, интернет, социјалне мреже итд. Главни циљ овог рада јесте да представи
резултате употребе савремених технологија у животу и раду наставника. Истраживања представљена у раду, реализована од стране аутора, представљена су као
лонгитудинална истраживања и укључују наставника у различитим просветним
институцијама, као што су основне школе, средње школе и домови ученика.
Кључне речи: савремене технологије, школа, наставници, ковид-19.
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ИДЕНТИФИКАЦИЈА ИСКУСТВА ТОКА
У ГЕЈМИФИКОВАНОМ ОБРАЗОВНОМ
ОКРУЖЕЊУ
Апстракт: Одређивање и разумевање искуствa корисника у гејмификованим образовним окружењима представља актуелни изазов, нарочито када
се анализира искуство тока (баланс изазова и вештина, свесних акција, јасних
циљева, јасне повратне информације, осећај контроле итд.). Разлог за ово лежи
у инструментима процене који су најчешће креирани и имплементирани тако да
одвајају корисника од искуства тока и/или их није могуће масовно применити.
У раду су представљени резултати истраживања у коме су моделирана искуства
тока на основу логованих података (на пример, број акција мишем или просечно време одговора на повратну информацију) у гејмификованом образовном
окружењу на узорку од 31 студента. Резултати указују на постојање корелација
између логованих података и димензијa искуства тока.
Кључне речи: гејмификација, образовање, искуство тока.

УВОД
Развој и усавршавање разноликих врста дигиталних образовних окружења
(интелигентни туторски системи, масовни отворени онлајн курсеви, образовне игре
и др.) привлачи велику пажњу истраживача у последње две деценије (Bozkurt,
Akgün-Özbek, Zawacki-Richter, 2017; Koivisto & Hamari, 2019; Mousavinasab, Zarifsanaiey, Niakan Kalhori, Rakhshan, Keikha, Ghazi Saeedi, 2021). Сталан пораст броја
ученика и студената који користе ове врсте система генерише потребу за развијањем нових метода како би се њихово искуство додатно побољшало (Buil, Catalán,
Martinez, 2019), а једна од данас често коришћених је гејмификација (Hursen & Bas,
2019). Дизајн онлајн гејмификованих образовних система може побољшати процесе
учења и поучавања, али када се ради са великим бројем студената који истовремено
*
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користе један систем, неминовно долази до занемаривања разумевања њиховог
понашања и процене искуства (нпр. мотивације, укључености, тока) приликом
коришћења (Aleksić, 2019; Wang, Gülenman, Pinkwart, de Witt, Gloerfeld, Wrede,
2020). Ово наглашава важност процене и моделирања њиховог искуства коришћењем података логованих током активности на систему (Oliveira, Toda, Palomino, Rodrigues, Shi, Isotani, 2019).
Истраживачи покушавају да искористе велике количине података прикупљених током интеракције корисника са образовним окружењима како би
моделирали искуства студената, a један од најкомплекснијих параметара за
анализу у овим скуповима података представља искуство тока (енгл. flow),
које се односи на посебно стање при реализацији одговарајућих изазовних
активности у коме је важно максимално ангажовање индивидуалних вештина
и концентрације, као на пример у спорту или приликом играња дигиталних
игара (Hsu & Lu, 2004). Да би особа могла доживети искуство тока, потребно
је испунити одређене услове: (1) ниво изазова активности мора бити усклађен
са максималним способностима индивидуе како би се потпуно укључила у
њихову реализацију, (2) циљеви активности морају бити јасни и достижни и
(3) повратне информације о прогресу морају бити тренутне. Ток представља
искуство дубоког укључивања у радњу које се састоји од девет повезаних
димензија (Csikszentmihalhi, 2020): баланс изазова и вештина, свесност акције,
јасни циљеви, јасна повратна информација, тотална концентрација на задатак,
осећај контроле, губитак самосвести, трансформација времена и аутотелно
искуство (активност је сама по себи разлог за деловање, не споља постављен
циљ). Већи број истраживача утврдило је да стање „тока” позитивно утиче на
процес учења (Erhel & Jamet, 2019; Hsieh, Lin, Hou, 2016).
Са циљем идентификације релевантних истраживања, анализирани су и
проширени резултати систематизованог прегледа литературе о теорији тока и
образовним технологијама (Oliveira dos Santos, Toda, Palomino, Rodrigues, Shi,
L., Isotani, 2018), преглед литературе о теорији тока и системима базираним на
дигиталним играма (Perttula, Kiili, Lindstedt, Tuomi, 2017) и преглед литературе
о теорији тока и гејмификацији (Hamari, Koivisto, Sarsa, 2014). Иницијално
запажање је да су истраживања усмерена ка моделирању искуства тока код
студената скорашња и веома актуелна. Почетна истраживања су била базирана
на статистичкој анализи (Lee, Jheng, Hsiao, 2014), док скорашња чешће користе
онтологије и електроенцефалографију (Challco, Andrade, Borges, Bittencourt,
Isotani, 2016) како би повезали искуство тока са логованим подацима. Ипак,
ова истраживања изучавају само једну од девет димензија тока – баланс изазова и вештина. Одређени радови баве се квалитативним истраживањем везе
искуства тока студената са логованим подацима (Oliveira, Toda, Palomino,
Rodrigues, Shi, L., Isotani, 2020), док неки истраживачи користе методе машинског учења како би моделирали искуства студената (Semerci & Goularas, 2020).
Анализа досадашњих истраживања указује на постојање потребе за експериментима у другим новим контекстима, између осталог и у гејмификованим образовним окружењима, што је предмет овог рада.
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МЕТОДОЛОГИЈА
Основни циљ истраживања је моделирање искуства тока студената у
гејмификованом образовном окружењу путем логова са подацима. Логови
садрже податке о интеракцији током коришћења система. На основу постављеног циља дефинисано је истраживачко питање: На који начин је искуство
тока код студената повезано са подацима из њихових логова током коришћења гејмификованог образовног окружења? Како велики број студената
користи онлајн образовне платформе последњих година (нарочито у последњих годину дана услед здравствене кризе проузроковане ковид-19 инфекцијом), долази до креирања огромних скупова података генерисаних током ових
интеракција чија је анализа била предмет многих истраживања искуства студената (Akçapınar, Hasnine, Majumdar, Flanagan, Ogata, 2019; López-Zambrano,
Lara, Romero, 2020; Mubarak, Cao, Zhang, 2020). Резултати истраживања указују на постојање повезаности између различитих димензија искуства тока студената и логованих података (Oliveira et al., 2020; Semerci & Goularas, 2020),
стога је постављена истраживачка хипотеза: Постоји корелација између логованих података у гејмификованим образовним окружењима и искуства тока
студената током интеракције у њима.
Значајан изазов при креирању гејмификованог образовног окружења
представља креирање валидне комбинације елемената гејмификације са одговарајућим педагошким приступом (приступима) са циљем да се мотивација
студената за учење оснажи и тако посредно створи могућност прављење грешака без последица, што омогућује забавно експериментисање током учења
(Cózar-Gutiérrez & Sáez-López, 2016). Популарност технолошки-базираних
игара је перманентно у порасту последњих деценија али обрнуто пропорционално расте и осећај „досаде” студената током процеса образовања и учења,
што је последично довело и до нижих захтева по питању квалитета образовања. Претпоставка је да ће добро осмишљено гејмификовано окружење позитивно утицати на студенте који генерално већ имају изграђене преференце ка
коришћењу дигиталних уређаја и технологије. Процена успешности имплементације одређеног гејмификованог окружења врши се управо анализом
искуства тока.
Како би се спровело истраживање, коришћено је гејмификовано образовно окружење bombs Query (https://lirael.github.io/bombsQuery/task.html)
намењено поучавању основама JavaScript/jQuery програмског језика (Pastushenko, Hruška, Zendulka, 2018). Овај алат је коришћен јер омогућује имплементацију модула за прикупљање података из студентских логова, и то: просечно време одговора након повратне информације, број кликова мишем, пропорција погрешних корака/одговора, примљена повратна информација, укупно
јединствених прегледа сесија, време утрошено на реализацију корака/мисија и

169

Алексић, В., Ристић, О.: Идентификација искуства тока у гејмификованом...
ЗБОРНИК РАДОВА  ГОД. 24  БР. 23  ДЕЦЕМБАР 2021  167–176

активно време у систему. За анализу искуства тока студената коришћена је
скала стања тока (Jackson & Eklund, 2002). Ова скала је одабрана јер се показала валидном за коришћење у гејмификованим окружењима (Hamari & Koivisto,
2014). Пошто је прикупљање података извршено након кратких активности
(време трајања до 60 минута), одабрана је кратка верзија скале која се састоји од
9 питања у облику Ликертове скале (по једно за сваку димензију искуства тока).
Истраживање је реализовано у четири корака: (1) одабир гејмификованог окружења, (2) укључивање студената, (3) прикупљање података и (4) анализа података.
Узорак испитаника чинио је 31 студент Факултета техничких наука у
Чачку који су добровољно учествовали у експерименту. Укупно 8 одговара
искључено је из даље обраде јер су у тим случајевима студенти утрошили мање
од 5 минута на реализацију задатака, што је био индикатор да нису заиста
користили окружење. У даљу анализу укључено је N = 23 студента просечног
узраста M = 21,5 година (SD = 1,33), од чега 13 мушког пола, 6 женског пола, док
је 4 студента одабрало да се не изјашњава по том питању. Реализација задатка и
попуњавање упитника извршено је онлајн током децембра 2020. године.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Како би се одредила најбоља стратегија за анализу података, коришћен
је Шапиро-Вилк тест провере нормалности расподеле. Измерена је унутрашња
поузданост скале (за укупно искуство тока) Кронбахов алфа коефицијент α =
0,621. Потом је извршена дискриминациона анализа чији су резултати у прихватљивим границама (Табела 1).
Табела 1. Дискриминативна валидност
A
K
BIV
KON
PI
C
GSS
SA
TV

А
K
1,000
-0,112 1,000
-0,135 0,030
0,399 0,171
0,017 0,369
0,157 0,145
-0,014 0,064
0,193 -0,130
0,644 0,209

BIV

KON

PI

C

GSS

SA

TV

1,000
0,051
0,361
0,239
0,181
0,586
0,002

1,000
0,228
0,090
0,072
0,294
0,138

1,000
0,536
0,311
0,150
-0,043

1,000
0,303
0,182
0,113

1,000
0,039
0,246

1,000
-0,027

1,000

Кључ: А – аутотелно искуство; K – тотална концентрација на задатак;
BIV – баланс изазова и вештина; KON – осећај контроле;
PI – јасна повратна информација; C – јасни циљеви;
GSS – губитак самосвести; SA – свесност акције;
TV – трансформација времена
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За моделирање података из студентских логова и њихово искуство тока
коришћена је PLS-PM анализа (енгл. Partial Least Squares Path Modeling) како
би се идентификовале евентуалне корелације (Hair, Hult, Ringle, Sarstedt, 2016;
Wong, 2013). Ова метода се може користити за експлораторна истраживања и
истраживања са малим узорцима (Henseler, Ringle, Sinkovics, 2009), што је
случај у овом истраживању. Анализа је извршена коришћењем SmartPLS
(https://www.smartpls.com/) софтвера, путем кога је генерисана PLS-PM матрица (Табела 2).
Табела 2. PLS-PM матрица логованих података и димензија
искуства тока
DL → A
DL → K
DL → BIV
DL → PI
DL → C
DL → G
DL → GSS
DL → SA
DL → TV

β
0,128
0,068
-0,348
0,035
-0,435**
-0,530**
-0,707*
-0,283*
-0,015

М
0,058
0,141
-0,384
0,010
-0,436
-0,526
-0,584
-0,341
-0,026

SD
0,248
0,220
0,190
0,201
0,153
0,145
0,279
0,134
0,135

p
0,605
0,756
0,067
0,862
0,005
0,000
0,011
0,036
0,913

2,5% CI
-0,604
-0,233
-0,755
-0,496
-0,707
-0,756
-0,908
-0,602
-0,284

97,5% CI
0,397
0,534
-0,034
0,372
-0,097
-0,227
0,034
-0,101
0,232

Кључ: DL – логовани подаци; А – аутотелно искуство;
K – тотална концентрација на задатак; BIV – баланс изазова и вештина;
KON – осећај контроле; PI – јасна повратна информација; C – јасни циљеви;
GSS – губитак самосвести; SA – свесност акције; TV – трансформација времена;
* p < 0.5, ** p < 0.005

Идентификоване су статистички значајне корелације између логованих
података и четири димензије искуства тока: јасна повратна информација,
јасни циљеви, губитак самосвести и свесност акције. Утврђено је постојање
негативне корелације између логованих података и димензије јасна повратна
информација. Ово се може објаснити ставом да уколико студент утроши велику количину времена да заврши активност након примљене повратне информације вероватно је да је она била двосмислена (Oliveira, Toda, Palomino,
Rodrigues, Isotani, Shi, 2019). Стога, што мање времена студент проведе на
систему, мањи је и број повратних информација које прима, тако да је и мања
могућност јављања недвосмислених повратних информација. Ова корелација
није идентификована у сличним истраживањима (Lee et al., 2014; Semerci &
Goularas, 2020) и захтева потврду. Утврђено је постојање негативне корелације
између логованих података и димензије јасни циљеви, што се може објаснити
постојањем претходно наведене корелације, јер када студент не прими једнозначну повратну информацију, вероватно је да неће моћи јасно разумети
циљеве активности. Овај резултат је у складу са закључцима аналогног квали-

171

Алексић, В., Ристић, О.: Идентификација искуства тока у гејмификованом...
ЗБОРНИК РАДОВА  ГОД. 24  БР. 23  ДЕЦЕМБАР 2021  167–176

тативно истраживања (Oliveira et al., 2020) у коме је идентификована да је број
тачних корака/активности у пропорцији са димензијом јасни циљеви. Најзначајнија негативна корелација је идентификована између логованих података и
димензије губитак самосвести. Када се индивидуа више не бави оним шта
други мисле о њој долази до губитка самосвести (Jackson, Eklund, Martin
2011). Ови резултати могу индуковати закључак да се однос између логованих
података и искуства тока може разликовати у зависности од типа окружења,
узраста учесника или неких других фактора. Иако релативно мали узорак може
утицати на поузданост, на основу резултата се може закључити да је постављена хипотеза потврђена.
Искуство тока је прилично комплексна параметар за мерење. Резултати
истраживања ограничени су малим испитиваним узорком, што је апсорбовано
коришћењем робусне PLS-PM статистичке методе креиране за прецизну анализу података из малих узорака (Hair et al., 2016). Ипак, како би се обезбедила
боља генерализација резултата, потребно је поновити експеримент на већој
(квантитативно и квалитативно) популацији испитаника.

ЗАКЉУЧАК
Допринос модела гејмификације у пољу образовања је идентификован у
многим истраживањима. Ипак, можемо истаћи да се позиција истраживања
приказаног у раду аутентично разликује од досадашње праксе јер повезује
анализу димензија искуства тока са логованим подацима током интеракције да
гејмификованим окружењем. Другим речима, истраживање комбинује анализу
прикупљених дигиталних података о акцијама студената и процењене ефекте
коришћења одређеног гејмификованог образовног окружења. Верујемо да
приказани резултати представљају један од практичних корака којима се процес образовања може ускладити са потребама и очекивањима студената у
савременој школи. Покушај моделирања искуства тока у гејмификованим
образовним окружењима показао је охрабрујуће резултате. Поредећи добијене
резултате са другим истраживањима (Ele, 2014; Olivera et al., 2020; Semerci &
Goularas, 2020) може се закључити да се однос сваке од идентификованих
димензија искуства тока са различитим скуповима логованих података може
мењати у различитим контекстима (нпр. типом образовног окружења).
Имајући у виду претходне позитивне закључке, предвиђено је да се део
постојеће реализације предмета у којима се изучава програмирање адаптира и
уведе пракса коришћења гејмификованих образованих окружења у одговарајуће тематске целине, као и да се размотре потенцијали овог приступа у реализацији сродних предмета.
У складу са приказаним резултатима планирано је да будућа истраживања буду спроведена у другим образовним окружењима из домена дигитал-
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них образовних игара, интелигентних туторских система и МООС. У случају
да се обезбеди значајно велики узорак, анализа података биће извршена коришћењем техника дата мајнинга и машинског учења како би се резултати могли
генерализовати.
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IDENTIFICATION OF THE FLOW EXPERIENCE IN GAMIFIED
EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Summary
Determining and understanding the user experience in gamified educational
environments is a contemporary challenge, especially when analyzing the flow
experience (balance of challenge and skills, conscious actions, clear goals, clear
feedback, sense of control, etc.). The reason for this lies in the assessment tools that most
often created and implemented to separate the user from the experience of flow and/or
cannot be applied en masse.The paper presents the results of a study in which flow
experience was modeled based on data logs (e.g. number of mouse actions or average
response time) in gamified educational environment on a sample of 31HE students. The
results indicate the existence of correlations between data logs and flow experience
dimensions.
Keywords: gamification, education, flow experience.
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УПОРЕДНА АНАЛИЗА ПРИСТУПА МУЗИЧКОМ
ОБРАЗОВАЊУ У МЕТОДАМА ЕДГАРА ВИЛЕМСА
И МОРИСА МАРТЕНОА
Апстракт: У раду је дата упоредна анализа методе Вилемс и методе
Мартено, имајући у виду њихов однос према музичком образовању. Богатство које поседује свака метода, нарочито када се говори о стицању практичног искуства у музичком образовању, може бити веома важна основа за
унапређење општег музичког образовања данас, као и учења у области
музике. Наведене методе одликују специфичне карактеристике и приступи
повезани са ритмом, мелодијом, хармонијом и покретима тела, али и интеграција садржаја карактеристичних за друге уметности. Стога је циљ рада
да се прикажу специфичности и предности обе методе, на основу анализе и
прегледа начина на који је свака од метода конципирана – полазиштā, схватања музичког образовања, теоријских основа обе методе, фаза рада и материјала који се користе, те улоге и значаја наставника.
Кључне речи: музичко образовање, деца, метод, Едгар Вилемс,
Морис Мартено.

УВОД
Како је данас у фокусу музичког образовања развој креативности, активирање деце у оквиру музичког образовања и стварање будућих љубитеља
музичке уметности, у музичко образовање се све више уводе различити креативни приступи. Ако дете критички промишља, разуме и схвата оно што учи и
како то да примени у различитим или сличним ситуацијама, за наредне активности, у оквиру ситуација учења, биће мотивисаније и подстакнутије на активно учешће и деловање. Зато се истиче да су правилно комбиновање метода и
облика рада, као и избор одговарајућег приступа раду, неопходни за унапређивање развоја свих способности код детета (Милић, 2020: 106). Сазнања савремене психологије о развоју детета указују да у поучавању деце предност треба
дати искуственом учењу и стратегијама активног учења које подразумевају
интензивну и разноврсну активност субјеката који уче (Matijević i Radovano
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vić, 2011: 123). Задатак наставника је да усклади различите садржаје у складу
са низом предуслова за стварање подстицајног окружења: са интересовањима
детета, његовим креативним и истраживачким потенцијалима, предзнањима,
профилом интелигенције, когнитивним стратегијама и стиловима учења, различитим облицима експресије, начином и квалитетом комуникације са другима (Slunjski, 2012: 318).
Када говоримо о музичком васпитању и образовању у предшколским
установама и у општеобразовним школама, још је Грин (Green, 2006: 104)
открио и упозорио да деца не умеју да одреагују и да (когнитивно и емоционално) приме музичке садржаје. Он наводи да су управо најуспешнији и
инспиративни наставници музике међу првима који сугеришу да музичко
образовање не допире до свих ученика. По њему, многи ученици имају „двосмислена” и нејасна искуства, која произилазе из негативног става према
музичким садржајима и недовољном ангажовању наставника. На основу искустава у раду са децом на предшколском и млађем школском узрасту можемо
тврдити да однос према предмету и садржајима из области музичке уметности,
као и реализација музичких садржаја која има за циљ развијање музичких и
других способности код деце, те интересовања и мотивације још увек није на
очекиваном нивоу.
Имајући наведено у виду, у последњих неколико деценија се, углавом на
Западу, а у мањој мери код нас, у процес учења музике поново уводе садржаји
различитих приступа и метода које су установљене и развијане током двадесетог века. Реч је о Монтесори (Montessori) методи, приступу Далкроз (Dalcroze),
Вард (Ward) методи, Вилемс (Willems) методи, Мартеноовој (Martenot) методи, Орфовом (Orff) приступу, Кодаљевој (Kodály) методи, Сузукијевој (Suzuki)
методи, Валдорф (Waldorf) приступу, приступу Ређо Емилија (Reggio Emilia).
Ове методе заслужују посебну пажњу јер активирају дечју личност у великој
мери и омогућују здрав приступ дететовим психофизичким особеностима
(Terzić, 1998: 23). Такође, споменуте методе и приступи су у складу са идејом
савременог образовања да дете буде у центру образовног процеса. Дате методе
могу олакшати учење, развити креативност и подстаћи истраживање код деце.
Требало би да подстакну дете да активно учествује у процесу учења и стицања
знања (Ivanović i Sudzilovski, 2018: 271).
У оквиру овог рада биће дат преглед методе Вилемс и методе Мартено,
будући да наведене методе одликују специфичне карактеристике и приступи
повезани са аспекта ритма, мелодије, хармоније и кретања тела, али и интеграције садржаја карактеристичних за друге уметности. Обе методе утемељене су
на теоријским основама које су више или мање специфичне и аргументоване.
Настале су према идејама које су се појавиле у области педагогије (нпр. Вотсон, Пијаже итд.) (Cozzutti, Blessano, Romero-Naranjo, 2014: 14). Методе имају
импликације у когнитивној, афективној и области развоја активности и имају
за циљ развој особе.
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У раду ће бити представљен упоредни преглед методе Мартено и методе
Вилемс, користећи модел који је представила Ана Лусија Фрега (Ana Lucía
Frega, 1996), а који је прилагођен теми рада. Модел обухвата неколико
параметара међу којима су: кратке биографије, полазишта за развој методā,
схватање музичког образовања, теоријске основе методā, фазе рада и
материјали који се користе у оквиру методā, као и улога наставника.

БИОГРАФИЈЕ
Едгар Вилемс (Edgar Willems, 1885–1978) рођен је крајем XIX века у
Белгији. Прво је студирао сликарство, да би се касније посветио музици. Сматрао је да би на побољшању музичког образовања требало радити континуирано и да би то требало да представља основни задатак и главни циљ сваког
наставника музике, али и музичког уметника. Његов рад се кретао у два правца: 1) организовао је наставу музике у основним школама и 2) извршио је
реформу музичког образовања на конзерваторијуму. Овакав приступ значајан
је јер се систематично ради на свим нивоима музичког образовања. По Вилемсу, музичко образовање требало би да започне већ код деце узраста од две до
три године и да буде садржајно и систематично до поласка детета у школу.
Реформа образовања на академском нивоу битна је, јер се будући наставници
музике, али и уметници обучавају како да своја знања у области музике пренесу другима.
Морис Мартено (Maurice Martenot, 1898–1980), француски пијаниста,
музички педагог и композитор, творац је, за своје доба, новог музичког образовног система. Мада своју методу усмерава на учење инструмента, неке
основне поставке могу бити интересантне за општи музички развој деце. Мартено у свом раду полази од две основне претпоставке: 1) техничке вежбе требало би „уклесати” у памћење и тиме их ослободити и развити и 2) дух је
важнији од слова, а срце од разума (Terzić, 1998: 31). Мартено је подржавао
рад Далкроза и Марије Монтесори, покушавајући да пронађе музичке стимулансе који би унапредили развој слуха код појединца и његову апрецијацију,
фокусирајући се на савремену музику и мултикултурални приступ (Frega,
1996: 69).

ПОЛАЗИШТА МЕТОДА
Основно полазиште на коме Вилемс заснива своју методу учења музике
јесте духовни свет. У законитостима музике Вилемс је тражио везу са психологијом и филозофијом. Ове идеје износи у свом најзначајнијем делу Психолошке основе музичког васпитања (Bases psicológicas de la educación musical,
1961). Своју методу засновао је на идеји о постојању природне везе између
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физичких особина музике и духовне снаге човека. Полази од филозофског
схватања да деца имају одређена животна искуства, те у својој методи музичког образовања прати фазе учења матерњег језика. Води децу кроз етапе учења
матерњег језика истовремено са учењем музике, пратећи природне фазе развоја детета и његове психичке карактеристике.
Мартено у својој методи полази од појединца онаквог какав јесте, са
својим инстинктивним импулсима и духовним циљевима који су изражени
заједно у естетском осећању. Дете је у фокусу ове методе, јер деца имају сопствене аспирације, радости и патње, понекад укорењене у несвесном, које су
најчешће и њима самима и наставницима непознате. Кроз уметност и музику
деца су у могућности да их усмере, али и да се слободно изражавају. Према
аутору, дете мора бити доведено до оног стања у коме ће се осећати сигурно и
комотно и у коме ће моћи слободно да се изражава. Тако ће музика за њега
постати снажан фактор равнотеже и хармоније (Martenot, 1966: 8).
Оно што можемо констатовати јесте да обе методе у свој фокус стављају
дете. Код детета би требало „пробудити” потенцијале које већ поседује, у
сигурном, подржавајућем окружењу. Оба аутора полазе од идеје да садржаји и
изражајна средства музичке уметности могу бити представљани детету заједно
са садржајима и изражајним средствима матерњег језика или других уметности. Могло би се рећи да је њихов приступ музичком образовању деце интердисциплинаран и да се односи на холистички развој детета.

СХВАТАЊЕ МУЗИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА
Како Вилемс (Willems, 1981: 29) наводи, код деце се могу уочити четири
стадијума развоја:
1) сензорна активност и памћење (сензорна имагинација);
2) афективна активност (афективна имагинација, репродуктивна имагинација);
3) ментална активност (репродукција менталне имагинације, импровизација, рефлективна ментална свест);
4) креативна активност (креативна имагинација).
Музичко образовање, по њему, покреће и води психичке карактеристике
детета од материјалног ка нематеријалном. Манифестује се у духовним (психичким), чулним (афективним) и умним (менталним) особинама детета. Стога
Вилемсову методу одликују следеће специфичности и карактеристике: 1) приступ мелодији и формирању чувења/слуха и 2) аналитичко опажање музичких
елемената (Willems, 1940). Козути и сарадници (Cozzutti et al., 2014: 14) наводе
да је још једна специфичност Вилемсове методе и систематизација образовног
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процеса према добро дефинисаним структурним принципима као што су: глобални процес учења од општег (искуства) до појединачног, аналитичког (теоријског), подела сваке лекције у неколико сегмената (слушање, ритам, певање,
природни покрет), те асимилација музичких искустава (звуци, скале, именовање тонова, линијски систем итд.).
Мартено музичком васпитању и образовању приступа према следећим
принципима, дефинисаним у односу на друге образовне системе његовог
времена:
1) потребно је код деце створити љубав према музици;
2) музика би требало да буде део општег образовања појединца;
3) учење би требало да се односи на цело биће, осетљивост и интелигенцију појединца, тј. требало би подстицати целокупни развоја појединца;
4) потребно је сваком појединцу пружити могућност за каналисање
енергије;
5) за појединца је од великог значаја развијање способности слушања
музике и слушања уопште;
6) теоријска знања је потребно представљати кроз живу форму, кроз
музичке игре;
7) битно је оспособљавати наставнике да бирају квалитетну, добру
музику, да користе ритмичке игре, маршеве, покрет, вежбе за опуштање и концентрацију у различитим областима (певање кроз имитацију, солфеђо, импровизација, ритмичко читање) (Martenot, 1993).

ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ МЕТОДА
Вилемс у својој методи није дефинисао експлицитну теорију учења која
би подржала процес музичког образовања који је заговарао. Међутим, може се
приметити да је аутор установио активне стратегије вежбања, да би касније
теоријски приступио различитим аспектима музике. Код Вилемсове методе не
постоје критеријуми за оцењивање које је дефинисао аутор. Како наводе Козути и сарадници, све време се оцењују следећи параметри: осећај за ритам, пластичност акције, интонација, прављење аранжмана, креативност, музички
слух, течност у читању нота (Cozzutti et al., 2014: 14–15).
Као и Вилемс, ни Мартено у оквиру своје методе није дефинисао конкретну теорију учења која би била полазиште његовог метода.
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ФАЗЕ РАДА И МАТЕРИЈАЛИ У ОКВИРУ МЕТОДА
У Вилемсовој методи прва фаза музичког образовања, тј. увођење „у
ослушкивање” музике започиње коришћењем различитих дечјих музичких
инструмената (нпр. звончићи, фрулице, ксилофони, металофони итд.). Дете би
требало да слуша, разликује тонске висине и реагује на њих покретом. У овом
сегменту рада присутне су и групне и индивидуалне, слободне импровизације.
Ритмови који се изводе куцањем су заправо звучни покрети уз које се деца
крећу, водећи притом рачуна о метру, темпу и динамици. Плес и покрет представљају важне активности у Вилемсовој методи. Кретање у простору је такође део активности слушања музике (Frega, 1996: 70). У вези са тим, Вилемс
каже да се у музичком образовању деце могу извести различите вежбе у циљу
развијања осећаја за покрет. На тај начин подстиче се моторичка имагинација,
која представља основу за музички, али и сваки други ритам (Willems, 1964:
27). За постизање циља аутор је дао прецизна дидактичка упутства.
У солфеђирању у оквиру Вилемсове методе полази се од „Тоника До”
методе, кој аутор сматра основом. Полази се од дурске лествице и на тоновима
тоничног трозвука гради се лествични низ. У певању се користи солмизација
(абецеду аутор не спомиње). Ступњеви се обележавају римским, а степени
арапским бројевима. На овај начин се читање и писање нота и диктати лако
аутоматизују. Вилемс у Психолошким основама музичког образовања наводи
да певање мора имати најважнију улогу у почетном музичком образовању, јер
песма представља синтезу мелодије, ритма и хармоније. Представља најбоље
средство за развој унутрашњег чувења, тј. представља кључ стварне музикалности (Willems, 1961: 24). На часовима музике 20 минута се пева, док је 20
минута посвећено осталим активностима. Песмом се уводе мелодијске, ритмичке и вежбе покрета. Такође, у Вилемсовој методи од самог почетка имитација је важан облик учења.
Када говоримо о фазама рада у Вилемсовој методи, почетну фазу учења
језика представља чувење језика, које је аналогно слушању музике, звукова,
тонова, посматрању извора звука (уколико је дете у могућности). Следеће фазе
рада су:
1) перцепција звука говора/музичких тонова;
2) памћење речи/тонова; познавање значења речи/музике и њихових
изражајних могућности;
3) рад са речима/тоновима, ритмовима, песмама;
4) учење говора и читања у језику/музици.
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У последњој фази (период до поласка у школу) дете постаје
писац/композитор.
Ове етапе реализују се корак по корак, до постављеног циља (Terzić,
1998: 30). На овај начин код деце се подстиче и активира радозналост, заинтересованост, свесност, као и способност апстракције.
Морис Мартено у својој методи не уводи теоријске појмове, јер сматра
да је њихово увођење у дечјем узрасту апстрактно и бескорисно. Најбоље је
када су произашли из личног искуства и блиско повезани са практичном применом, тренутном или трајном (Martenot, 1993: 23). У том процесу значајна је
улога наставника, јер он подстиче дете да пређе из стања сензације у стање
рефлексије, освешћујући оно што је дете чуло и доживело.
У Мартеноовој методи прва фаза рада везује се за сензације. То значи да
би детету требало да буде дозвољено да прво ужива у сензацијама, а затим да
их освести. Прво мора постојати конкретно сензорно искуство, а касније се
укључује умна радња. Следећа фаза рада јесте слушање музике, коме аутор
посвећује велику пажњу. Како наводи, слух код деце може бити пасиван (слушање музике у позадини), активан (свестан, када дете слуша музику коју
никад није чуло; или препознаје познате звуке) и веома активан (аутор даје
пример када нпр. мајка прича познату причу или пева познату песму, док је
дете са пажњом прати, замишља сцене, узбуђује се, изненађује) (Martenot,
1979: 56). У традиционалној настави солфеђа слушање је аналитичко. Циљ
метода је да се код деце створи навика пажљивог слушања, подржаног покретима који прате карактеристике слушане музике или звукова.
Вилемс је у оквиру своје методе, истовремено са својим „интервалским
песмама”, укључивао и тзв. светску музику (world music). Био је заинтересован
за перцепцију и дискриминацију интервала који се користе у незападњачким
културама, као и за звучно истраживање стваралаштва савремених композитора. Користио је неконвенционалне музичке материјале и интратоналне интервале. Музичко образовање по Вилемсовој методи иде чак у сфере авангардне
музике где нпр. интратонални звончићи (и до 1/16 тона) слушаоца одводе из
темперованог система тонова (Frega, 1996: 69).
Материјали који се користе у методи Мориса Мартеноа су песме за
децу, психомоторни материјали, слова и речи, дидактичке игре, метроном, као
и аудиовизуелни медији. Аутор полази од природног ритма, укључује метар,
модалне лествице и традиционално записивање нота. Дуго ради са малим бројем тонова да би деца достигла висок степен сигурности. Осећај самопоуздања
и његов развој код ученика је основни циљ образовања и њему аутор подређује
све музичке садржаје („све би требало да буде лако и још лакше”). Инсистира
на самоконтроли унутрашњег мира, тј. тишине. Након одређеног периода
певања имитирањем, када је започет рад на музичкој меморији и музичком
мишљењу, прелази се на трансформацију музике у писане знакове, ствара се
директна веза између знакова и музичких мисли, омогућујући музичко изра-
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жавање. Ученик ће моћи да чује музику коју чита и моћи ће да је прикаже уз
помоћ менталних слика. Његова интерпретација неће бити копија онога што
ради наставник, већ аутентична и лична. Захваљујући музичким играма које су
у овој методи заступљене, деци је пружена могућност да боље разумеју музику
и на тај начин да се за њу заинтересују. Истовремено се код деце развијају
многи аспекти који ће им помоћи да боље разумеју карактеристике музике, и
академски и лично. Мартено у својој методи, као и Вилемс, користи светску
музику, савремену музику и мултикултурални приступ.

УЛОГА НАСТАВНИКА
Улога наставника у обе методе је веома значајна. Наставник ствара радну атмосферу, објашњава, води и комуницира са децом. Такође, труди се да
све време култивише окружење у учионици, у функцији стварања самопоуздања код ученика и подстицања менталних репрезентација, тј. бољег разумевања музике код деце.
Идеја од које је Мартено пошао било је питање да ли су у области музике потребни наставници музике или наставници у пољу уметности? Према
његовом мишљењу, наставник очекује опипљиве резултате код ученика у
кратком временском року. Са друге стране, наставник у пољу уметности
посвећен је оним резултатима који помажу развој појединца и његове опште
осетљивости, унутрашњег живота, који развијају дисциплину, машту, самоконтролу и подстичу мотивацију да пронађе задовољство у активностима
откривања, изражавања и стварања. Музика не би требало да припада само
професионалној елити, већ свима и да омогућава уживање у слободном чину
бављења музиком, те у свакодневном откривању себе. Проналажење равнотеже између ова два концепта је изазов доброг наставника (Martenot, 1993).
Аутор настоји да оспособи наставнике да постану свесни, са образовне тачке
гледишта, значајних разлика између елемената који дају материјалну форму
музици и саме музике. Потребно је оспособити појединце да разумеју музику,
тј. да покушају да „дешифрују” музичку идеју. Једино на тај начин, музички
знаци представљају ознаку за музичко искуство.

ЗАВРШНА РАЗМАТРАЊА
Метода Мартено данас је распрострањена у Француској и Јужној
Америци. Интересантна је за употребу у предшколским и општеобразовним
установама због природног, спонтаног приступа музичким проблемима и
њиховом решавању. Тежња да се не осете тешкоће у раду, да се музички
проблем реши кратким, интензивним напором, заједнички су принципи овог
метода и општеобразовне школе. Према Мартеноу, основни принципи
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музичког образовања могу се применити како на уметност и плес, тако и на
солфеђо и наставу инструмента. Метода даје предност анализи развоја учења –
од сензорне перцепције до стицања знања. Метода даје могућност примене на
различитим узрастима (код деце, адолесцената и одраслих). Одговорност
припада наставнику.
Метода Вилемс је заступљена у многим земљама шпанског и португалског говорног подручја. Када је настала, могла је да дâ свој допринос реформи
наставе музике коју је започео Далкроз крајем XIX века. Значајно је приметити
да је аутор често цитирао управо радове Далкроза и Марије Монтесори и да је
свој метод засновао на сличним идејама.
Како наводи Ана Лусиа Фрега (Ana Lucía Frega, 1996: 69), Вилемса би,
заједно са Мартеноом, требало сматрати пиониром у потрази за музичким
стимулансима који би унапредили обуку слуха и апрецијацију, фокусирајући
се на савремену музику, али и због подстицања снажног мултикултуралног
приступа. Богатство које представља свака метода, нарочито када говоримо о
стицању практичног искуства у музичком образовању, може бити веома важна
основа за унапређење учења у области музике.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE APPROACH TO MUSIC EDUCATION
IN THE METHODS OF EDGAR WILLEMS AND MAURICE MARTENOT
Summary
The paper presents a comparative analysis of the Willems method and the
Martenot method, bearing in mind their attitude towards music education. Тhe richness
of each method, especially when it comes to gaining practical experiences in music
education, can be a very important basis for improving general music education today, as
well as learning in the field of music. These methods are characterized by specific
characteristics and approaches related to aspects of rhythm, melody, harmony and body
movement, but also the integration of contents of other arts. Therefore, the aim of the
paper is to present the specifics and advantages of both methods, based on the analysis of
the way in which each of the methods is conceived – starting points, understandings of
music education, theoretical foundations of both methods, phases of work and used
materials, and the role and importance of teachers.
Keywords: music education, children, method, Edgar Willems, Maurice
Martenot.
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ЗНАЧЕНИЕ СЕРИЙНОСТИ И ПОВТОРЕНИЯ
МУЗЫКАЛЬНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ВЫРАЖЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Резюме: В статье отражены некоторые аспекты повторения как
феномена, возникающего в процессе создания музыки и объектов изобразительного искусства.
На фоне подготовки и создания выставки художественных работ студентов педагогического факультета Университета Константина Философа в
Нитре автор анализирует аспекты творчества, в котором использовано явление повторения как основной принцип. Размышления указывают на междисциплинарное взаимодействие изобразительного и музыкального творчества.
Ключевые слова: серия, повтор, узор, ритм, шаблон.

ВВЕДЕНИЕ
Серийность и повторение присутствуют во всех проявлениях нашей
повседневной жизни. Говоря об этом принципе, можно также употреблять
слова последовательность и периодичность. Серийное расположение
составляет важную часть структурирования и регулирования материальных и
нематериальных жизненных процессов. Структура пространственновременного расположения предметов и явлений относительно друг друга, их
последующее, но постоянно повторяющееся движение является частью нашего
мышления, системы коммуникации, поведения, а также производственных
процессов или экономических законов во время их процветания или кризиса.
В педагогической среде принцип повторения ассоциируется с матерью
учения и мудрости («Repetitio est mater studiorum»). Повторение – это один из
принципов обучения, но также это и способ созидания. По принципу
повторения мир строится и формируется. Этот принцип наблюдаем в
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элементарных ДНК и в построении или поддержании межличностных
отношений. Этот принцип может быть и позитивным, и негативным. Он
позитивный с точки зрения обучения способом повторения и приумножения
уже известного. Негативный – при бездумном принятии шаблонов – «идолов
театра, площадей и пещер», – так их сформулировал английский философ
Фрэнсис Бэкон в начале 17 века. Или, говоря современным языком, плагиат,
стереотип, предрассудки и предубеждения. В некотором смысле повторение –
это общее правило существования. В принципе повторение известного
продвигает вещи и явления в развитии. Мы повторяем что-либо, чтобы понять
уже существующие принципы и найти новые возможности. Механическое же
повторение без развития через некоторое время перестает представлять какойлибо интерес. Мы начнем или что-то добавлять в этот процесс (приукрашать,
конкретизировать) или, наоборот, убавлять (редуцировать, упрощать,
абстрагировать). Мера добавления или упрощения определяет: развиваем ли
мы что-либо или ухудшаем. Этот показатель становится решающим при
оценке добавочной стоимости процесса и преимуществ внесения изменений в
известное и повторяемое. Точно так же мы создаем ценности на личном и на
социальном уровне жизни.
Мы продемонстрируем принцип повторения на основании серий и
повторений, приведѐм конкретные примеры из педагогической практики.

СЕРИЯ
С этимологической точки зрения это слово происходит от латинского
«seriés», означающего цепь, ряд, последовательность, расположение, и от
латинского «serere» соединять – строить в ряд (Králik, 2015). Таким образом,
это определенное количество вещей или явлений, упорядоченных в серию или
цепочку с пространственно-временными интервалами в структуре
взаимоотношений и последовательностей. Последовательное расположение
создается не только путем повторения определенных элементов, но также
путем их варьирования, комбинирования и перестановки.
В области изобразительного искусства мы встречаем три основных типа
серийных структур (Rusínová, 2017). Первая – в виде открытой системы. Это
свободное повторение и взаимосвязь отдельных образов, объектов,
персонажей или мотивов. В этом контексте в изобразительном искусстве мы
встречаем термин «цикл». Это авторские циклы – серия обработки
определенной темы путем варьирования ее содержания, смысла или
формальных решений. Примером может служить серия картин Руанского
собора Клода Моне (Claude Monet), на которых запечатлен фасад собора в
разное время суток и времени года и отражены изменения его внешнего вида
при различных условиях освещения. Этот цикл можно назвать серией работ о
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свете, соборе, материи и нематериальном. В этой серии рассказывается о
влиянии света на восприятие твердой конструкции собора, о визуальных
явлениях и метаморфозах цвета, которые демонстрировались на его
поверхности (Рис. 25–62).

Рис. 25–62 Образец Руанского собора Клода Моне, холст, масло.
Каждый приблизительно 107 x 73 см 1892 – 1894 г.
Доступно онлайн: https://fahrenheitmagazine.com/arte/un-paseo-por-la-serie-de-lacatedral-de-rouen-de-monet

Другой пример – живописные композиции Пита Мондриана (Piet
Mondrian), основанные на вариациях формальных решений геометрической
абстракции, где автор на асимметричной сетке по горизонтали и вертикали
определяет области, иногда заполняя их чистым цветовым тоном.
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Второй тип серии можно охарактеризовать как заранее заданную
концепцию целостности произведения, основанную на ритмическом
повторении одинаковых элементов через определенные промежутки времени.
Этот тип серий можно продемонстрировать в работе Милоша Урбасека (Miloš
Urbasek) (Рис. 23–24).

Рис. 23–24 Милош Урбасек: Серия O, 1967, 8 шт., сериграфия, 20 × 20 см /
серия Circle elements. Variation 5 from 8 1969 г, polystyrol, 194 x 388 см.
Доступно онлайн: https://www.sypka.cz/32-aukce-vytvarneho-umeni-starozitnostia-designu/a60/d13945/#!prettyPhoto/0/ http://urbasek.com/index-cs.html
В циклах «Шифры и криптографические машины» (1965) определенно
был соблюден принцип серийной композиции, который он позже развил в
графике и живописи, начиная с 1966 года. Урбасек сочетает
(нео)конструктивный синтаксис с элементами шрифтового характера.
Способы, которые он использовал – этапирование, сортировка фрагментов,
постепенное увеличение или исчезновение и т. д. – оказались эстетически
очень эффективными. По словам Иржи Валоха (Jiří Valoch), работа Милоша
Урбасека (Miloš Urbasek) является одним из лучших достижений
чехословацкого искусства своего времени.
Анализ буквы О, преобразованной в круг и его части, он выполнил в
монохромной и цветной сериях, позволяя любую композицию произведений
превращаться в ритмические динамические поверхности. Темой картин
Урбасека стал изолированная графема, подвергнутая определенной
визуальной операции, которую он собрал в более крупные синтаксические
структуры, например, в серии O–V. Урбасек использовал созданные им
шаблоны в своих картинах. Благодаря им он смог использовать эстетическую
специализацию неэстетического аспекта цветового следа, случайно
возникшего во время манипуляции с шаблоном. Его путь от графемы О (мы не
знаем, буква ли это О или цифра 0) трансформировалась в форму круга.
Разделив его осью, он получил элементы, которые можно было объединить в
различные комбинации (1968). Милош Урбасек абсолютизирует точные
правила композиции и возможность комбинаторных связей между
живописными элементами как эстетическое сообщение (Valoch, 2020).
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Третий тип серий стоит на границе первого (открытая структура) и
второго (закрытая структура) и представляет серию как последовательное
повествование. Его цель – разработать историю, обусловленную временем и
пространством, основанную на повторении основных объектов, персонажей,
подмотивов. Примерами могут быть иллюстрации к отдельным рассказам или
комиксы.
В разных музыкальных формах присутствуют разнообразные
повторения. Нам встречаются такие понятиями, как повтор, остинато, рифф,
припев и т. д. Музыка исторически понимается как преимущественно
темпоральный тип искусства, а повторение в музыке привязано к категории
времени. С общей точки зрения время можно разделить на циклическое и
линейное. Циклическое время характерно для природных процессов, которые
задаются вращением Земли по своей орбите вокруг Солнца. А линейное время
характерно для культурных конструктов измерения времени – час, день, год,
век. В музыке мы сталкиваемся как с линейным, так и с циклическим аспектом
восприятия или использования времени. Музыка в основном состоит из трех
типов материала. Речь идет о новом, неизвестном, контрастном элементе,
который находится в основе линейной структуры. Затем есть элемент
повторения уже известного, тождественного, которое составляет основу
циклической структуры. И наконец, есть элемент вариации, который
представляет собой комбинацию двух предыдущих типов. Повторение –
основа симметрии музыкальной структуры. Через повторение создаются
принцип и форма музыкального произведения. Цель формы – облегчить
ориентацию слушателя в музыкальной структуре, а также создать напряжение
между ожиданиями слушателя и реальностью (Flašar, 2017).
Построение и переоценка формы музыкального произведения
представляет интерес для большинства композиторов. Попытка ввести точную
меру внутреннего порядка композиции привела к появлению принципов
расположения всех количественно-качественных параметров композиции. Мы
называем такую структуру серией. Отсюда и название такой сочиненной
музыки – сериализм. Интересно, что сериалистическая музыка (Serielle Musik),
в которой музыкальная структура постоянно меняется по всем параметрам
(высота, длина, динамика, тон), невозможна с точки зрения слушателя, исходя
из психологии восприятия принципов сходства, близости и непрерывности. В
результате музыка ускользает от внимания слушателя и его возможности
зафиксировать ее в памяти. Сериалистические композиции притязательны, их
внутренняя аранжировка сложна и плохо улавливаема, производит на
слушателя впечатление хаоса (Fraňek, 2007).
В ответ на эту сложность предпринимаются попытки упростить или
минимизировать формальные требования к созданию композиции. В результате
получается минималистичная или репетитивная музыка. Источником
репетитивной музыки является сериализм Второй венской школы (Шенберг, Берг,
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Вебер / Schoenberg, Berg, Weber). Один из главных представителей американской
минимал-музыки Стив Райх (Steve Reich) тоже изначально обучался додекафонии
и сериализму, что не соответствовало его натуре. Работая над своим последним
сочинением в Джульярдской школе с Лучано Берле в 1962 году, он адаптировал
принципы додекафонии следующим образом: «Приспосабливаясь к стилю,
который я никогда не считал совместимым с базовой музыкальной интуицией, [...]
я не делал инверсию повторения, транспозицию из другого тона, а просто
повторял серию снова и снова. И это было так, как если бы я делал что-то с
музыкой, которая мне казалась немузыкальной» (Reich, 1991). Повторяющаяся
структура работает как с линейным, так и с циклическим принципом времени. Это
сочетание механического повторения и орнаментальной изменчивости.
Наглядной аналогией этого принципа могут служить роликовые узоры или
трафаретная роспись.

ВЫСТАВОЧНАЯ СЕРИЯ
На кафедре изобразительного искусства и образования педагогического
факультета Университета Константина Философа в Нитре мы применяем
различные методы передачи студентам содержания и форм, которые они
впоследствии будут применять в своей педагогической практике. Один из них –
это стратегия подготовки и проведения выставки в помещении Университетской
галереи на территории педагогического факультета. У выставок свои традиции и
общие форматы. Примерами являются выставки семестровых работ студентов,
которые ежегодно проходят под названием «АУДИТ», или выставки дипломных
работ под названием «ДИПЛОМ». Другой пример – одиночные выставки, где
студенты принимают непосредственное участие в создании и инсталляции
экспонатов. Конкретный пример – выставочный проект «PODLAHA», который
проходил в зимнем семестре 2019/2020 учебного года. Открытие выставки
состоялось 21 ноября 2019 года.
Автор концепции и куратор выставки – автор статьи. Соавторами выставки
были студенты 1 и 2 курсов по программе «Учителя изобразительного искусства».
Концепцией выставки было создание пространства для возникновения
дискуссии о возможностях интермедиа и междисциплинарных пересечениях
художественного творчества. Концепция выставки была разработана таким
образом, чтобы студенты при создании выставки могли непосредственно
исследовать природу средств выражения не только художественного
творчества. Были исследованы отношения отдельных элементов, таких как
цвет и пространство, пространство и поверхность, точка, движение точки на
плоскости и в пространстве, форма и цвет. В ходе фактической реализации
выставочного проекта были раскрыты темы компоновки конструкционных
элементов и создания композиции. Были исследованы способы наслоения,
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наложения, фазового сдвига, оптической пульсации формы и цветового ритма,
повторения художественных элементов. В ходе дискуссий в рамках
реализации выставки были обозначены темы по определению построения
композиции, влияния материалов на творческий процесс, а также такие
проблемы как узор, декор, орнамент, цветовая гармония или цветовой аккорд,
контраст, контрапункт, акцент.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ
Выставка была реализована в виде коллективной живописи на полу
галереи с помощью шаблонов. Масштаб живописной деятельности занял
почти всю площадь галереи, создав впечатляющее пространство (Рис. 1–6).

Рис. 1–6 Вид на инсталляцию выставки PODLAHA
(источник архив автора)
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В рамках подготовки и отработки технологического процесса были
выполнены картины на картоне форматов 2 х 2 м и 1 х 1 м (Рис. 7–8).

Рис. 7–8 Живопись на картоне размером 2 х 2 м и выставленные
инструменты и приспособления (источник архив автора)
Студенты познакомились и овладели техникой росписи через трафарет с
помощью валиков, отпечатывания кистями и губками. Для реализации
использовались пластиковые шаблоны А1 и А0. Благодаря выставочным
условиям университетской галереи не было возможности реализовать замысел
рисования прямо на полу. В качестве альтернативы были выбраны напольные
покрытия большой площади из черного нетканого материала, покрытые
прозрачной пленой HDPE 4,5 мкм и LDPE 35 мкм с размерами 5 x 4 м. Пленка
крепились к полу цветной липкой лентой. В галерее образовались 6 зон, каждая
площадью 20 м2. Эти зоны составляли единое целое. Сама организация
пространства для рисования напоминала поле физкультурного зала. Этот
момент побудил участников выставки обсудить междисциплинарные
отношения изобразительного искусства и спорта. Результатом дискуссии стала
идея завершающей бакалаврской работы на тему «Спорт и изобразительное
искусство». Концепция выставки, реализованная на полу, явилась результатом
стимулов в создании и реализации пола в частном жилом пространстве, которые
были вдохновлены традиционным рисунком цементной плитки. Во время
изготовления пола методом закраски по шаблону на цементной стяжке произошло
несколько интересных оптико-пространственных явлений (Рис. 21–22).

Рис. 21–22 Трафаретная роспись на цементном полу в частных
апартаментах (источник архив автора)
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ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ СТРУКТУР
Шаблон со своим рисунком имеет линейный характер и является
определяющим фактором базовой структуры расположения всех элементов
композиции. Линейный характер шаблона образует абстрактную
геометрическую сетку «раскраску». Заполняя эту «раскраску», мы можем
делать акценты на различных отдельных элементах основного узора и, таким
образом, создавать разные наборы узоров. Мы можем наблюдать линейную
взаимосвязь отдельных форм и обращать внимание на их ритмическое
(правильное или неправильное) чередование. Сам цвет создает
пространственное воздействие на смотрящего. Чередованием светлых и
темных или теплых и холодных тонов, создается оптико-пространственная
иллюзия. Повторяющийся узор определенного размера на достаточно большой
площади также создает оптико-кинетическую иллюзию. Большой размер
рисунка на полу, чередование цветовых узоров в повторяющейся и ритмично
пространственной иллюзии способствовали возникновению галлюцинаторнокинетико-иллюзорного восприятия. Оно было наиболее интенсивным,
особенно когда внимание художника постоянно переключалось с деталей на
общий вид всей площади рисунка. Это ощущение усиливалось за счет
повторяющейся физической нагрузки от приседаний до стояния и изменения
давления в теле. Сочетание и вариативность цветовых схем вызвали
обсуждение неисчерпаемых возможностей в рамках закрытой системы,
которой является также и живопись. Работа с шаблоном или узорами
побуждает задуматься о математических моделях творчества и таких
концепциях,
как
вариации,
комбинации,
перегруппировки
или
структурирование художественных элементов с использованием точных
правил в повторении или серии.
На выставке использовались четыре типа шаблонов с разным узором.
Один узор (рис. 2, 4, 6, 7) использовался на двух противоположных
поверхностях. Именно на этом примере можно продемонстрировать
вариативность возможных сочетаний и акцентов различных мотивов
композиции (Рис. 15–20).
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Рис. 15–20 Вариации одного узора (источник архив автора)
Некоторые образцы шаблонов не допускали подхода «раскраски», но
позволяли использовать движение и наложение цветных слоев. В одном
случае выбор оттенков синего и бирюзового создал эффект водной глади. Этот
эффект при определенном угле обзора усиливался и создавал оптическую
иллюзию ряби на поверхности (Рис. 12).

Рис. 12–14 Работа с фазовым сдвигом и перекрытием слоев. Точечные
акценты (источник архив автора)
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На одной из поверхностей использовался покрывающий материал
прозрачной пленки, под которой размещались белые пенополистирольные
шарики разных размеров. В этом поле студенты наблюдали элементарные
отношения взаимодействия точек на плоскости и под ней (Рис. 5).
В центре инсталляции, разделившей выставочное пространство на две
основные части, были установлены рулоны бумаги и гофрированная бумажная
поверхность в пространстве. Здесь были размещены яркие пластиковые
шарыиз детских игр. Инсталляция сделала возможной интерактивность:
зритель мог бросать шары на наклонную плоскость и наблюдать за
фактическим движением точки на поверхности. Цветовой акцент шариков
также использовался при установке рулонов бумаги, которые были
сгруппированы в одном месте и образовали вертикальную структуру из линий
и точек (Рис. 9–11).

Рис. 9–11 Горизонтально-вертикальные структуры, волнистая поверхность,
точки на поверхности (источник архив автора)
Среди экспонатов были и сами трафареты, и художественные
принадлежности, и краски. Была предложена также чистая бумажная
поверхность,
символизирующая
открытость
и
незавершенность
реализованности живописных полей, где посетителям предлагали опробовать
технику рисования по шаблону. Эти экспонаты раскрыли процесс создания
картины на полу (Рис. 8). Выставка была подготовлена как перформативная
параллель игр со словом, звуком и образом, а также спортивными и детскими
играми с мячиками. Выставку открыла музыкант – исполнитель, которая
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играла обнаженной (nahá). Название выставки изменилось с «PODLAHA»
(«Пол») на «PodľaHA». С помощью игры слов акцентировали внимание на
«ha» в выражении «aha» «ha-ha». Во время акустической игры, среди прочего,
были реализованы тона и аккорды «H» и «A».
Программу вернисажа показывали студенты кафедры изобразительного
искусства и образования, которые имели музыкальное образование или просто
способности к музыке. Исполняя на гитаре авторскую песню, Эмма Кнеблова
(Ema Kneblová), акцентировала слова на «H». Следующим выступлением была
интерпретация произведений Яна Тирсена в исполнении студентки Сильвии
Новосадовой. Во время экскурсии куратор комментировал, интерпретировал и
объяснял конкретные работы и концепцию всей выставки. Он также
использовал электронное пианино как средство демонстрации композиционных
параллелей и аллюзий выставочной среды, играя композицию Яна Тирсена (Yan
Tirsen). В ходе дискуссии обсуждались проблемы музыкальной и
художественной формы, гармонии и додекафонии, репетитивности и
сериализма. Было выявлено несколько интересных аналогий и параллелей в
музыке, искусстве и образовании. Мы приведем несколько из них.

ВИЗУАЛЬНОЕ И АКУСТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
Проблемой пространства и изменением восприятия пространства
живописи как процессуального явления занимались еще футуристы,
рассматривавшие перформативную презентацию как живописную деятельность.
Начало истории футуристической деятельности относится к 20 февраля
1909 года, когда в крупнейшей парижской ежедневной газете «Le Figaro» был
опубликован Первый футуристический манифест. Его автор, итальянец
Филиппо Томмазо Маринетти (Filippo Tommaso Marinetti), избрал парижскую
публику целью своего взрывного манифеста. Маринетти собрал художников
из Милана и его окрестностей и объединил их в деле футуризма, когда 8 марта
1910 года они организовали футуристический вечер в Театре «Кьярелла» в
Турине. «Для нас жест – это не просто фиксация момента универсального
динамизма. Это определенноe динамическое переживание вечности», –
заявили футуристы. С определенной безотлагательностью «активности» и
«изменения» искусства, которое «ищет свои собственные элементы в своем
окружении», художники-футуристы обратились к перформансам как к более
прямому способу представления своих идей публике. Боччиони заявил, что
картины не должны быть просто застывшей сценой или фоном для
театральной постановки. Точно так же Соффичи (Soficci) писал, что «зритель
должен быть в центре картины». Вот такими и подобными были рекомендации
художников – футуристов, которые видели живописную деятельность как
перфоманс (Goldberg, 2001).
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Один из представителей музыкального минимализма и, соответственно,
репетитивной музыки Ла Монте Янг (La Monte Yang) (1935) в трио Слачика
(1958) впервые применил свою концепцию открытия звукового пространства,
основанную на долгом звучании тонов (в этом случае несколькоминутное
звучание кварт и квинт). «Слушатель должен проникнуть внутрь звука, [...] что
становится проще, если тоны очень длинные» (Pudlák, 1991). Таким образом,
Янг имеет дело с реальными тонами и так же с такими, которые возникают в
воображении слушателя (частичные и аликвотные тоны). В произведении «The
Tortoise: His Dreams and Journeys” (1964) основные нижние тоны
обрабатываются электронным способом, и отдельные инструменталисты и
певцы могут сами решать, какую аликвоту играть или петь. В своей
композиции «Drift Studies» (1966) он использовал синусоидальный тон,
который слушатель должен «раскрасить» в своем воображении, что создает
интересный эффект единения звука и впечатлений. «У вас возникает чудесное
ощущение, что ваше тело мягко плывет в пространстве и времени, увлекаемое
этими звуковыми волнами» (Dorůžka, 1991). Проведем параллель с выставкой
«PODLAHA». Это пространство живописи на полу, в которое зритель мог
войти и стать его частью. Размер картины и ее горизонтальное расположение
аналогичны длине тонов, поглощающих слушателя. Аликвотные тоны мы
могли бы сравнить с возможностью выбора родственного цвета, который
создает тень и, таким образом, пространственную иллюзию за счет изменения
формы. Изменение цвета и формы также вызывает вибрацию основного
цветового тона и создает оптическую иллюзию движения. Установленная
волнистая поверхность бумаги на синусоиде соответствует акустическому
фону тонов, текущих через пространство.

ИНСТРУКЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Инструкция «организовывать», сохраняя при этом определенную
степень свободы и импровизации, также дана в работе американского
композитора Терри Райли (Terry Rieley) (1935). Одна из его самых известных
композиций «In C» (1964), которую он создал после возвращения из Европы,
состоит из 53 мелодико-ритмических моделей, которые могут быть
воспроизведены любым количеством исполнителей на любом инструменте.
Каждый исполнитель может выбрать, когда начинать игру и сколько раз
повторять модель. Одинаковым есть лишь только темп, этакая пульсация в
восьмых значениях. В результате получается музыка равномерной пульсации
во множестве канонически переплетающихся мелодико-ритмических моделей.
При этом возникают особые мелодические и гармонические трансформации,
которые, несмотря на так называемое тональное звучание «In C» имеют более
модальный (синхронный) характер (Martináková, 2001).

199

Кратохвил, М.: Значение серийности и повторения музыкального и...
ЗБОРНИК РАДОВА  ГОД. 24  БР. 23  ДЕЦЕМБАР 2021  187–206

Находим сходство в работе с шаблонами, где каждый «художникисполнитель» мог выбирать из предложенных шаблонов. В упомянутом
проекте выставки «PODLAHA» было четыре основных и три дополнительных
шаблона. Художник имел возможность выбирать из разнообразной палитры
цветов, и только он решал, какой цвет выбрать, смешивать ли его для
использования при создании базовой структуры, которая задается самим
шаблоном. Интересным преимуществом являлась работа с дополнительным
шаблоном, предназначенным для заполнения внутренних областей
конструкции. Выделение выбранной формы выбранным цветом было
исходным входом в предопределенную структуру. Художник-исполнитель
выбирал сам с чего начать и сколько раз он будет повторять узор. Также
интересно было смешивать и накладывать друг на друга отдельные акценты и
их ритмические повторения. Это создавало удивительные ритмические
преобразования одного и того же рисунка.

ПРОЦЕССУАЛЬНОСТЬ И ОДНОВРЕМЕННОСТЬ
Следующим примером может быть провозглашенный футуристами
Манифест искусства шумов, раскрывающий значение механической музыки,
или Динамическая и синоптическая декларация, в которой изложены правила
движений тела (body actions), основанные на отрывистых движениях
машинных механизмов и как «геометрическая жестикуляция топологических
фигур, синтетически образованных в пространствах кубов, квадратов,
спиралей и эллипсов». Часть манифеста Синтетического театра была
посвящена объяснению идеи одновременности, которая рождается из
импровизации, просветления, интуиции (Goldberg, 2001).
Само движение при рисовании на полу определяется окружающей
средой и характером поверхности. От вертикального положения тела до
приседания, механической разрисовки поверхности и обратно в вертикальное
положение, короткий шаг и снова приседание. Все это указывает на
механизацию творческой деятельности. Размышляя о самом акте такой
живописи, мы приходим к осознанию того, что сам творческий акт находится
в самом начале, перед физическим актом рисования (выбор шаблона, акцента,
цветов, места и времени) и посленего (рефлексия, коррекция). Акт рисования
при работе с шаблонами – это механическое, но сосредоточенное действие.
Как параллель к футуристическому манифесту приведем работу Стива
Райха (Steve Reich) (1936), который в 1968 году сформулировал основы своей
композиционной техники в работе «Музыка как постепенный процесс» (Music
as a Gradual Process). В ней он описывает суть своей музыки, основанной на
процессуальности и постепенной внутренней трансформации. «Не
представляю сочинение каk процесс. Но сами музыкальные произведения – да,
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– в буквальном смысле являются процессами. Характерной чертой
музыкальных процессов является то, что они обусловливают все детали тонов
(звуков) и проходят через все формы одновременно (принцип круга или
бесконечности). Мне интересно восприятие процессов. Я хочу услышать
процесс, происходящий во время музыки» (Reich, 1968).
Упомянутая процессуальность присутствует на протяжении всего
действия выставки «PODLAHA». Для зрителя, оставшегося даже после
окончания работы над росписью пола, были оставлены все инструменты в
виде отдельных экспонатов (Рис. 8).

ОПЬЯНЯЮЩЕЕ ЭХО
Идею повторения можно также найти у Филиппо Томмазо Маринетти
(Filippo Thommaso Marinetti) (в его работе «Zang tumb tumb», которая была
первоначально написана в письме из болгарских окопов художнику Расселу в
1912 году. Маринетти описывает «оркестр большой битвы»: «каждые пять
секунд осаждающие пушки рассекали пространство аккордом «там-тумбтуумб», умноженным на пятьсот эхо, пронзая, рубя, рассеивая звук до
бесконечности» (Goldberg, 2001).
В творчестве другого американского композитора Филипа Гласса (Philip
Glass) (1937) мы находим развитие репетитивного характера композиции.
Гласс пришел к новому композиционному выражению, суть которого
заключается в принципе повторения коротких мотивов с дополнительными
ритмическими значениями и постоянными вариациями, которые через
определенное время переходят (как бы перепрыгивая) из одной в другую. Он
думал, что слушатель должен воспринимать музыку целостно, без начала и
конца, отлично от европейской традиции, на принципе контраста, репризы и
постепенной градации. То есть согласно Глассу в наративном аспекте
(Martináková, 2001). Интересно также, что эту музыку называют трансовой,
гипнотической, процессуальной, модульной, а более провокационно –
«музыка, идущая в никуда» (going-nowhere music) (Gann, 2015).

ЗАМЕШАТЕЛЬСТВО
Интересным явлением на выставке PODLAHA стала реакция зрителей и
их неуверенность при входе в выставочную среду. Сама инсталляция
позволяла зрителю наступать на реализованные картины на полу. Однако
зритель был в замешательстве: если он решит обойти, то не приблизится к
инсталляции, расположенной в центре выставочного пространства.
Обеспокоенность возникла из-за традиционной концепции «не касаться
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экспоната», не говоря уже о том, чтобы наступать на него. Причина
неуверенности также могла быть связана с опасениями по поводу состояния
собственной обуви.
Сходство неуверенности в восприятии музыкального произведения
можно найти в «хаотичных» композициях представителей сериализма
(Карлхайнц Штокхаузен (Karlheinz Stockhausen)) или в интерпретации
композиции «4 '33'» Джонa Кейджa (John Cage).

ИГРИВОСТЬ, ЮМОР, РЕФЛЕКСИЯ
Подобно тому, как футуристы боролись против литературного,
художественного
или
музыкального
консенсуса
того
времени,
вышеупомянутое движение ДАДА и его представители любили играть с
серьезностью, юмором и тривиальностью. Словесные игры как часть
музыкального мира в настоящее время встречаются, например, в творчестве
русско-словацкого композитора и пианиста Евгения Иршая. Названия
некоторых его композиций или музыкальных альбомов имеют игривый или
юмористический характер.«MILANOLO CONCERTOS», «SAX-O-PHUN»,
«Bassome mucho», «Huslehubky» или «Pimpampunči» – это названия,
которые демонстрируют юмористическое измерение в серьезном и
самобытном композиционном выражении автора. В нашем контексте
необходимо упомянуть его размышления о творчестве Арнольда Шѐнберга
в проекте «Schoenberg variations», а также размышления о творчестве
Филиппа Гласса (Philip Glass) в композиции «A Glass of Glass». Как пишет
Петр Катина (Peter Katina) в сопроводительном тексте к компакт-диску «A
Glass of Glass», речь идет о полном консенсусе Иршая не только с музыкой
Филиппа Гласса, но и с жанром минимализма как таковым. Хотя
композиция использует элементарные приемы минимализма, мотивы в ней
представляют характерные композиционные элементы Иршая: сильная
мелодия, сильный и богатоструктурированный ритм, юмор и чувство игры с
контекстными наложениями «вне холста». Композиция состоит из мозаики
взаимно контрастирующих частей, которые постоянно звучат в слегка
измененном виде. Важным элементом является очень подвижный материал
в форме звучащей прелюдии Шостаковича, сочетающей маршевые,
милитаристские элементы с юмористическим восходящим и нисходящим
движением в сжатый, симфонически звучащий музыкальный образ, полный
иронии. Особый эпизод – это раздел, наполненный джазовыми ритмами с
попеременно звучащими акцентами, напоминающими искусственные ритмы
игровых автоматов и механических игрушек. Музыка стабильно движется в
тонком динамическом диапазоне от «пиано» до «меццофорте», и только в
конце произведения появляется долгожданная изюминка – торжественное
звучание домажоровых секвенций. Игра слов в названии не врет, «стакан»,
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вдохновленный Глассом на качественную музыку, дополняется Иршаем
сполна (Katina, 2020).
Сама выставка была развлекательным мероприятием, в котором был
создан ряд веселых моментов (уже упомянутые игры со словом PODLAHA
или игровая активность с цветными шариками). Некоторые моменты
становились веселыми не сразу, потому что в изначально они были
трагикомическими. Например, спотыкание о пластиковый пол в результате
которого банка с краской выливалась или непроизвольное смешивание
синтетической краски с водой. Интересным также был демонтаж выставки, в
ходе которого было обнаружено, что часть нетканого материала прилипла к
полу, и необходимо было механически (с помощью шпателей) очистить 20 м2
пола. И тут возникло идеальное время и место для рефлексии и обсуждения
проблем творчества и его презентации.
Процесс реализации выставки в галерее представляет собой
комплексную интерактивную деятельность, которая интенсивно способствует
развитию художественно-педагогических навыков и опыта не только
студентов, но и их педагогов. Можно и далее проводить аналогии между
музыкальными, изобразительными произведениями минималистов и нашей
работой. Назовем и другие имена авторов, чьи произведения могут быть
упомянуты при анализе вопросов серии, повторения, рисунка и ритма в
искусстве. Такие музыканты, как Эрик Сати, Морис Равель, Джон Адамс,
Майкл Найман, Хенрик Гурецкий и Арво Пярт, (Erik Satie, Mauricie Ravel, John
Adams, Michael Nyman, Henryk Górecki, Arvo Pärt), а также художники М. К.
Эшер, Энди Уорхол, Джаспер Джонс, Джексон Поллок, Пауль Клее, Виктор
Вазарели, Хесус-Рафаэль Сото, Милан Добеш (M.C. Escher, Andy Warhol, Jasper Johns, Jackson Pollock, Paul Klee, Victor Vaserely, Jesús-Rafael Soto, Milan
Dobeš) и многие другие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На кафедре изобразительного искусства и образования мы ищем верное
соотношение между традиционными и современными, циклическими и
линейными методами подготовки студентов к их будущей профессии. Это и
есть поиск баланса между повторением уже известного и рефлексией к
настоящему. Сам метод передачи информации также имеет последовательный
и повторяющийся характер. Его структура основана на порядке выполнения
отдельных этапов решения проблемных задач. Сначала практика,
приобретение опыта, совместное проведение мероприятия (например,
реализация выставки «PODLAHA»). Далее следует рефлексия и попытка
идентифицировать наиболее значимое или профессиональные проблемы
(анализ и обсуждение на семинарах). На следующем этапе мы анализируем эти
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явления или проблемы с точки зрения студенческого коллектива, сравниваем
их с существующими знаниями (лекции, выполнение семинарских заданий,
итоговых работ). Заключительный этап – это снова практическая реализация
проблемы в форме устного высказывания или художественно-педагогического
мероприятия
(самостоятельная
художественная
деятельность
или
педагогическая практика). Таким образом эта последняя фаза фактически
снова становится первой фазой процесса. Это движение по кругу, а точнее по
спирали, и есть сутью циклически-линейной методикой. Преимущество этой
методики заключается в ее сложности, которая находит свое отражение в
личной заинтересованности и вовлеченности участников в процесс.
Этотпроцесс аналогичен повторяющемуся ритму обучения, художественной
деятельности и педагогической работы.
Композиционные приемы, основанные на повторении определенного
рисунка, определяют внешнюю ритмическую структуру произведения. Эта
структура, если она достаточно открыта для внутренних изменений, позволяет
реализовать ряд композиций, которые могут выступать как части целого или
как отдельные единицы. Вариативность повторяющихся и образцовых
приемов построения композиции позволяет развивать комбинаторное или
рациональное мышление. Степень добавления или удаления отдельных
элементов, в свою очередь, развивает интуитивный опыт рисования. Таким
образом мы хотим построить новое отношение к повторению как к серии
возможных бесконечных вариаций творческого процесса.
Феномен повторения или копирования присущ некоторым медиа и
является их неотъемлемой частью. Для графики и фотографии принцип
повторения и воспроизведения – это сам способ существования. Свое
воплощение, основанное на технике дублирования и воспроизведения,
находит и повторение в цифровых медиа.
Явление повторения в некотором смысле также выражается во многих
лингвистических формах, которые реализуют значения серии или повторения
чего-либо. Такие термины, как: рекурренция, итерация, избыточность,
хроничность, рецидив, репетиция, остинато, эхо, эхокинез, эхоматизм,
эхолалия, палиллярный, катапазис, вербигерация, аллитерация, эпифора,
эпизеукса, аугментация, анадиплез и др. выражают разные нюансы
исследуемых проблем в разных сферах жизни. Некоторые из них относятся к
художественным, другие к патологическим проявлениям. Таким образом
повторение – это основной принцип жизни, который представляет собой
колебание между прошлым и будущим. Степень точности, скорости,
сложности, изменчивости, подлинности или количества ошибок повторения
определяет целенаправленность и значимость этого принципа.
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ВРЕДНОСТ СЕРИЈАЛНОГ И ПОНАВЉАЊА МУЗИЧКОГ
И УМЕТНИЧКОГ ИЗРАЖАВАЊА У ПЕДАГОШКОМ
ОКРУЖЕЊУ
Резиме
Чланак одражава неке аспекте понављања у музичкој и визуелној
уметности. У позадини припреме и стварања изложбе уметничких дела ученика
наставног програма „Наставник ликовне уметности”, аутор анализира аспекте
креативности, у којима се понављање користи као основни принцип. Рефлексије
указују на интердисциплинарну интеракцију визуелне и музичке креативности.
Кључне речи: серија, понављање, образац, ритам, образац.

206

ПСИХОЛОШКИ ОКВИРИ ПРЕДУЗЕТНИЧКИ
ОРИЈЕНТИСАНОГ ОБРАЗОВАЊА
[Драгана Бјекић и Лидија Златић (2021). Психологија предузетништва:
наставник у фокусу. Ужице: Педагошки факултет, стр. 242].
Монографија Психологија предузетништва:
наставник у фокусу постала је 2021. године
доступна научној и стручној јавности у Србији.
Препознатљив
је
циљ
ауторки
да
тему
предузетништва и предузетничког образовања
расветле из угла система психолошких дисциплина –
психологије образовања, психологије личности,
психологије рада, а посебно психологије наставника
и образовања наставника. Психолошки аспекти
предузетништва су основна тема ове монографије,
али су разматрани из угла наставника, односно онога
што је наставнику потребно за предузетнички
оријентисану наставу и образовање.
У контексту савремене образовне политике, предузетничко образовање,
односно образовање за предузетништво и предузетничке компетенције као
кључне компетенције за доживотно учење, препознато је и у систему образовања и васпитања у Србији, али још увек није пропраћено одговарајућим
научним и стручним публикацијама. Уочавајући да је потребно систематизовати сазнања о предузетничким компетенцијама и предузетничком образовању, али отворити и нова истраживачка питања, ауторке су искусно приступиле и успеле да напишу научну публикацију доступну различитим учесницима у процесу предузетничког образовања (истраживачима, креаторима програма, наставницима, друштвеној заједници).
У овој публикацији је концепт предузетничких компетенција истраживан кроз разматрање два значења овог појма: (а) предузетничке компетенције
као компетенције професионалног деловања предузетника (када је то каријерно
опредељење), и (б) предузетничке компетенције као генералне трансферзалне
компетенције неопходне за деловање сваке особе (компетенцијске компоненте
сваког пословања и деловања); али је фокус ових претрага и основно опреде-
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љење било на страни предузетничких компетенција као трансферзалних кључних компетенција.
У оквиру монографије је издвојено девет тематских целина којима се
концепт предузетништва и предузетничких компетенција разматра из угла
психологије као научног система и наставника као професионалца који треба
да допринесе развоју предузетничких компетенција својих ученика, а при томе
и сам да оснажује сопствене предузетничке компетенције. Основна поглавља
монографије су:
1) Увод: наставник и предузетничко образовање,
2) Психологија предузетништва и науке о предузетничком образовању,
3) Психолошке теорије предузетништва,
4) Психолошки приступи предузетништву,
5) Предузетничке особине или предузетничка личност: ка предузетничким компетенцијама,
6) Културолошки оквири предузетништва,
7) Предузетничко образовање,
8) Развој наставникове компетентности за предузетнички оријентисану
наставу,
9) Завршна разматрања: ка психологији предузетништва и предузетничког развоја наставника.
Након завршних разматрања следи поглавље Литература, које садржи
импресиван број коришћених референци, укупно 342 и може се сматрати својеврсном полазном библиографијом у овој области за све будуће истраживаче
заинтересоване за тему психологије предузетништва и предузетништва
наставника.
На крају, после резимеа књиге на српском и енглеском језику, дат је
Прилог са списком часописа из области предузетништва, а потом индекси
аутора и појмова који омогућавају читаоцу једноставнији приступ појединим
појмовима и доприносима цитираних аутора.
Шта су основни садржаји и поруке ове монографије?
Садржаји су груписани око четири централне теме: предузетништво као
друштвени феномен и тема научних система и научних истраживања; предузетничке особине и компетенције у психолошким теоријама и приступима;
друштвени фактори предузетничког образовања – културолошки оквири и
образовна политика и пракса; предузетничко образовање и наставниково професионално деловање оријентисано ка развоју прeдузетничких компетенција.
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У уводном делу (I поглавље) разматрани су основни појмови: предузетништво, предузетник, предузетничко образовање, предузетничке компетенције
у контексту међународне образовне политике, али и у односу на друге трансферзалне компетенције. Разграничена су два приступа предузетничком образовању – оспособљавање за професионално предузетничко деловање (образовање предузетника) и развој предузетничких компетенција као широко применљивих компетенција у различитим сферама деловања, што је издвојено и
као посебан задатак наставника свих наставних предмета. У другом поглављу
је указано на повећање интересовања научне заједнице за теме из области
предузетништва, а посебно на важност предузетничког образовања за промоцију предузетничког деловања. Дуга традиција часописа из области предузетништва је омогућила утемељење предузетништва као научне области, али и
посебних дисциплина.
Следећа три поглавља се односе на тумачење предузетништва из
оквира психолошке науке. У трећем поглављу феномен предузетништва се
интерпретира из угла најзаступљенијих психолошких теорија. Сажето су, с
фокусом на доприносу разумевању предузетништва, приказане теорија планираног понашања, теорија предузетничких догађаја, теорија предузетничких очекивања, акциона регулациона теорија, теорија мотивације постигнућа
и теорије локуса контроле. С обзиром на комплексност феномена и тешкоће
целовитог тумачења разних аспеката предузетништва, изложена су два
доминантна психолошка приступа, обухватнија од теорија ужег домен – когнитивно-развојни приступ предузетништву и социјално-психолошки приступ
предузетништву (IV поглавље). Уважавајући тренутно место петофакторског
модела личности у савременој психологији, као и утицај на разумевање
предузетничке личности, ауторке су с пуно оправдања представиле стручној
јавности импликације овог модела за разумевања предузетничког понашања
и компетенција. Расправу да ли користити као базични конструкт „предузетничке компетенције”, или се истраживачки и практично бавити „предузетничким особинама”, или трагати за свеобухватним концептом „предузетничка личност”, ауторке су, полазећи од приказа прегледа предузетничких
особина, нагласак у наредном, петом поглављу поставиле на конструкту
„предузетничке компетенције”. Предузетничка оријентација као једна од
кључних компетенција добила је посебно место у поглављу јер је, као једна
од вредносних оријентација, формативна за професионално деловање
наставника, чији је рад и основни оквир читаве публикације. Предузетничке
компетенције наставника су приказане прегледом истраживања различитих
компетенција често истраживаних и независно од предузетништва, али које
су саставни део и основа предузетничког понашања.
Ауторке у Културолошким оквирима предузетништва (VI поглавље)
приказују развој предузетничких култура у склопу националних и
регионалних култура и са посебном пажњом их компарирају приказујући
какво је стање у Србији. Истичу да културолошки оквири долазе до изражаја и
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у приступу предузетничком образовању, а то се тиче и шире образовне
политике, али да интернационална образовна политика ублажава различитости
и подстиче универзалне моделе предузетничког образовања.
Сама суштина и актери предузетничког образовања оквири су наредних
поглавља. Предузетничко образовање, његове специфичности и модели који се
примењују у региону и у развијеним земљама света, предмет су сложених разматрања (VII поглавље). Европска образовна политика у области предузетништва и предузетничких компетенција као кључних компетенција, са посебним
освртом на образовне прилике у Србији и земљама у окружењу, пре свега
оним које користе међусобно разумљив језик, приказана је са нагласком на
импликацијама за образовну праксу и креирање предузетнички оријентисане
наставе. Као наставници са искуством и добри познаваоци наставног процеса и
суштинске важности образовних исхода, ауторке посебну пажњу посвећују
дефинисању компетенција наставника за предузетничку наставу (VIII поглавље). Разматрање улога наставника у предузетнички оријентисаном образовању, њихово иницијално образовање и стручно усавршавање за остваривање
ових улога, и развој њихових предузетничких компетенција, објединили су
теме развијане у претходним поглављима.
Монографија је заокружена завршним разматрањима (IX поглавље) у
коме ауторке подсећају на психолошки оквир развоја предузетничких компетенција, и на педагошке и методичке оквире предузетничког образовања.
Усмеравајући педагошку праксу и професионално деловање наставника,
нагласиле су важност оснаживања предузетнички оријентисаног наставника,
преузимајући као важну поруку применљиву на предузетништво „Увек циљај
Месец! Ако промашиш, наћи ћеш се међу звездама!”
Рецензенткиње су посебно нагласиле поједине садржаје монографије,
али и указале на значајне доприносе научној и стручној заједници.
Проф. др Снежана Стојиљковић истиче да: „Монографија [...] представља прву обухватну научну публикацију из домена психологије предузетништва на српском језику. Утемељена је на прегледу релевантне литературе [...]
о суштини предузетништва, специфичностима његових појавних облика у
оквиру различитих култура, као и ономе што има универзално важење, па је
од користи и у нашој средини. Ауторке су уложиле знатан труд да систематизују доступне информације и приближе их ширем кругу заинтересованих,
поред оних из психолошке научне и стручне јавности. Свако поглавље је
добро осмишљено, садржи кључне појмове и теоријски утемељена објашњења, а надаље их је могуће и допунити и разрадити са више детаља. Јасан
стил говори о искусним истраживачима и познаваоцима научне методологије
и методике.”
(извод из рецензије)
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Проф. др Снежана Маринковић наглашава: „Монографија је писана
научним стилом и резултат је вишедеценијског проучавања ауторки из области психологије наставника. Намењена је истраживачима из области психологије, посебно психологије наставника, креаторима програма образовања и усавршавања наставника, као и практичарима усмереним ка развоју и унапређивању предузетничких компетенција ученика, што је један од новијих захтева
постављених пред наставнике. Предузетнички оријентисан наставник добар је
модел за своје ученике да развијају предузетничке компетенције. Монографија
врши синтезу теоријских и емпиријских резултата ауторки, али, уз њихов критички осврт на систематски прегледана достигнућа у области психологије
предузетништва, развија теоријски и методолошки оквир проучавања и унапређивања предузетничке компетентности наставника. Књига отвара и нека
питања за будућа истраживања из области психологије предузетништва и
предузетничког образовања.”
(извод из рецензије)
Проф. др Благица Златковић наводи да „избором садржаја, начином
структурисања, начином излагања и систематизације релевантне литературе
монографија представља дело које ће бити неопходна литература како у научним, тако и стручним разматрањима предузетничког образовања и предузетничких компетенција, стварајући обрисе психологије предузетништва и психологије предузетничког образовања примерене научној пракси у Србији.
Предлог конципирања новог интердисциплинарног подручја у систему психолошких наука, којим се одговара на актуелне потребе друштва и потврђује
спремност образовања да на њих одговори, сведочи о визионарству ауторки и
њиховој зрелости да одговоре на овај изазов.”
(извод из рецензије)

Ауторке проф. др Драгана Бјекић и проф. др Лидија Златић у предговору
су јасно нагласиле сврху ове публикације истичући да су се, поред научне
сврхе ове монографије, руководиле и потребама педагошке праксе, а посебно
потребама наставника. Намера да из угла психологије систематизују приступе
предузетништву и предузетничком образовању, а истовремено да напишу дело
разумљиво и доступно наставницима на којима је примарна одговорност да
усмере развој предузетничких компетенција ученика у предузетнички оријентисаној настави, у потпуности је остварена. У томе се огледа и један специфичан допринос ове монографије, јер она са лакоћом комуницира са читаоцима
различитих и нивоа образовања и научних и стручних области. Та лакоћа
читања и утисак јасноће у приказу сложених интердисциплинарних поља чини
ову књигу посебно драгоценом.
На крају, каже се да не треба судити о књизи по њеним корицама, и
наравно, не треба само по томе судити, али у овом случају даћу себи слободу
да направим два завршна коментара полазећи управо од корица. Први се
односи на то да естетски доживљај дубине простора на насловним корицама
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савршено одговара ономе што је приказано између корица, дубокој сложености и динамичности садржаја који је обрађен у књизи. А други је информисан
радним и личним биографијама ауторки: у овом времену хиперпродукције
свега, увек бих са радошћу одабрала публикацију која на корицама носи имена
ауторки и са поверењем да је оно што је између корица високо професионално,
квалитетно, систематизовано и иновативно. Таква је и монографија Психологија предузетништва: наставник у фокусу укратко представљена у овом приказу, за коју сам сигурна да ће у годинама које долазе бити незаобилазан извор
за различите актере којих се тиче област предузетничког образовања.
Др Милица Стојковић, доцент
Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу
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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
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додатне информације (укључујући необрађене податке) ако су неопходне за
оцену рукописа. Ови материјали ће бити поверљиви и не смеју се користити у
било које друге сврхе.
Процес рецензије има за циљ да уредништву помогне у доношењу
одлуке о објављивању или не објављивању рада. Такође кроз процес рецензије,
уколико постоји потреба, одвија се комуникација са ауторима како би се
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
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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
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.
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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 пасусу. Потпуне референце сваког цитата (цитирање у тексту)
морају бити наведене у посебном одељку (Литература или референце) на
јединствен начин, у складу са стилом цитирања који је наведен у Упутству за
ауторе.
Када аутори открију значајну грешку или нетачност у сопственом
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
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права на издавача – Педагошки факултет у Ужицу. У ситуацији да рукопис не
буде прихваћен за штампу у часопису, аутори задржавају сва права.
На издавача – Педагошки факултет у Ужицу – се преносе следећа права
на рукопис, укључујући и додатне материјале, и све делове, изводе или елементе
рукописа: – право да репродукује и дистрибуира рукопис у штампаном облику,
укључујући и штампање на захтев, право на штампање пробних примерака,
репринт и специјална издања рукописа; – право да рукопис преведе на друге
језике; – право да рукопис репродукује користећи фототмеханичка или слична
средства укључујући, али не ограничавајући се на фотокопирање; – право да
дистрибуира ове копије; – право да рукопис репродукује и дистрибуира
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).
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У случају грубог кршења етичких стандарда уредништво може донети
различите мере:
 објављивање формалне најаве или уводника који описује случај,
 обавештавање афилијативне институције аутора/рецензената,
 формално, најављено повлачење публикација из часописа у складу са
Политиком повлачења,
 забрана објављивања у часопису током одређеног временског
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.
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Отворени приступ
Часопис Зборник радова Педагошког факултета у Ужицу излази под
лиценцом отвореног приступа. Сав његов садржај доступан је корисницима
бесплатно. Корисници могу да читају, преузимају, копирају, дистрибуирају,
штампају, претражују цео текст чланака, као и да успостављају HTML линкове
до њих, без потребе да траже сагласност аутора или издавача.
Право на употребу садржаја без пристанка не ослобађа кориснике
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.
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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 Јеремић,
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, Србија
Биљана Марић,
Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Србија
Биљана Павловић,
Универзитет у Приштини – Косовска Митровица, Учитељски факултет у
Призрену – Лепосавићу
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
Бојан Лазић,
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, 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
Вера Јовановић,
Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Србија
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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
Душан Живковић,
Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички фкаултет, Србија
Емина Копас-Вукашиновић,
Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија
Жана Бојовић,
Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Србија
Желимир Драгић,
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, Босна и Херцеговина
Живорад Марковић,
Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија
Ивана 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,
Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Србија
Марина Петровић-Јилих,
Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Србија
Миа Марић,
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултт у Сомбору, 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
Миомира Ђурђановић,
Универзитет у Нишу, Факултет уметности, Србија
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Наташа Вукићевић,
Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија
Наташа Гојковић,
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, Србија
Небојша Митровић,
Универзитет у Источном Сарајеву, Педагошки факултет Бијељина, Босна
и Херцеговина
Невена Буђевац,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија
Нела Малиновић-Јовановић,
Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, Србија
Ненад Вуловић,
Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија
Ненад Стевановић,
Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија
Ненад Стефановић,
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку, Србија
Олга Ристић,
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку, Србија
Предраг Живковић,
Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија
Радован Антонијевић,
Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Србија
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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.
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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 from the World Wide Web
http://www.utbildningsstyrelsen.fi/download/116383_EARLI2009_Hollanti.pdf.
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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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