
ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

ПЕДЕСЕТ ПЕТ
ГОДИНА

ИНСТИТУТА
ЗА ПЕДАГОШКА 
ИСТРАЖИВАЊА

1959 – 2014





ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

ПЕДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА

ИНСТИТУТА ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

1959 – 2014

Београд, 2014.



Приредиле

Николета Гутвајн, Ивана Ђерић и Душица Малинић

Издавач
ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

11000 Београд, Добрињска 11

За издавача
Николета Гутвајн

Лектор
Јелена Стевановић

Технички уредник
Бранко Цветић

Дизајн корица
Влада Полић

Штампа
Кућа Штампе Плус 
Земун, Бачка 15д

ISBN 978-86-7447-122-7

Тираж
200



Садржај

Предговор  ...........................................................................................................................................................................................................4

Научноистраживачки рад  ...........................................................................................................................................................................7

Научни скупови  ............................................................................................................................................................................................. 17

Библиотека и издавачка делатност  .................................................................................................................................................... 21

Сарадња и програми стручног усавршавања  
запослених у образовању  ........................................................................................................................................................................ 23

Истраживачи  ................................................................................................................................................................................................... 27

Списак публикација  ..................................................................................................................................................................................... 35

Библиотека 
„Истраживачки радови” ................................................................................................................................................................... 35

Библиотека 
„Педагошка теорија и пракса” ...................................................................................................................................................... 45

Посебна издања Института  .......................................................................................................................................................... 49

Библиотека 
„Зборник Института за педагошка истраживања” ............................................................................................................ 51

Коришћени извори ...................................................................................................................................................................................... 55



О
ве године Институт за педагошка истраживања обележава педесет пет година свог постојања 
и рада. Институт је основан 1959. године Уредбом Извршног већа Народне скупштине 
Народне Републике Србије (Службени гласник Народне Републике Србије, година XV, број 
54, 30. децембар 1959. године). Институт за педагошка истраживања био је тада прва и 

једина самостална научноистраживачка установа у бившој Југославији која се бави проучавањем процеса 
васпитања и образовања. 

Од оснивања Института до данас приоритетне делатности су: (а) проучавање теоријских и методолошких 
проблема васпитања и образовања; (б) интердисциплинарна истраживања проблема васпитно-образовне 
теорије и праксе; (в) организовање научних скупова у циљу обавештавања о резултатима истраживања 
и размене научних сазнања са научном и стручном јавношћу; (г) публиковање монографија, зборника, 
приручника и других научностручних радова из програмске делатности Института; (д) успостављање и 
развијање сарадње са сродним научним институцијама у земљи и иностранству; (ђ) реализовање програма 
стручног усавршавања запослених у образовању. У протеклих педесет пет година јасно је дефинисан 
статус Института као водеће научне установе у Србији која значајно доприноси развоју педагошке науке и 
иновирању васпитнообразовне праксе у земљи, на основу резултата основних и примењених истраживања 
која иницирају, реализују и промовишу истраживачи Института. 

Предговор



Институт за педагошка истраживања je током свог досадашњег рада успео да одржи континуитет у 
реализацији основних истраживања, високе научноистраживачке стандарде и независност у раду. Мож-
да је управо то разлог због којег су најеминентнији стручњаци из универзитетских центара у земљи 
учествовали на нашим скуповима и објављивали своје истраживачке радове у издањима Института.

Приређујући текст брошуре, желеле смо да прикажемо најзначајније активности којима се Институт до 
сада бавио у оквиру своје основне делатности, као и да сачувамо успомене на атмосферу и сараднике који 
су радили у Институту и својим радом допринели да он постане једна од референтних научних установа у 
области васпитања и образовања у Србији.

Запослени у Институту за педагошка истраживања верују да ће Институт и у будућности остати препознат 
као незаобилазна научна институција у систему унапређивања квалитета образовања и васпитања.

 
Децембар 2014. године Приређивачи
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НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД

Програм научноистраживачког рада Института за педагошка истраживања од свог оснивања 
био је условљен друштвеним и организационим захтевима оснивача, као и начином финансирања 
научноистраживачког рада Института. Приликом израде предлога истраживачких пројеката полазило се 
од следећих критеријума: (1) критеријум друштвене оправданости, односно сагласности предмета и циља 
истраживања у зависности од друштвених потреба; (2) критеријум научне оправданости са гледишта 
светске и домаће науке; (3) критеријум дотадашњег рада и постигнутих резултата, као и реалности 
истраживања у погледу успешног завршетка истраживања, (4) критеријум расположивих финансијсих 
средстава за педагошка истраживања и (5) критеријум сагледавања приоритета и планова доносилаца 
одлука у ресорном министарству.

Емпиријска оријен та ција истраживања означила је почетак развоја научног рада у Институту што 
је подразумевало конституисање емпиријске методологије педагош ких истраживања, као и примену 
различитих поступака и техника у експе ри ментима. У Институту су вршене обимне компаративне студије 
о школским сис темима, уџбеницима, наставним програмима различитих школских предмета. Шез де-
сетих година двадесетог века преведена су и најзначајнија дела из области методологије ист ра жи вања 
и развојне психологије (17 наслова у гештетнер техници) која су пред с тав љала основну литературу за 
научнике педагошког усмерења. Тих година је настао Педагошки речник у два тома, ос но вано је статистичко 
одељење у коме је вршена стандардизација тестова и ста тис тичка обрада резултата произашлих из 
емпиријских истраживања, издат је први приручник из дескриптивне статистике, као и први превод Гил-
фор дове статистике педагошких и психолошких истраживања. До седамдесетих година истраживања 
су углавном била усмерена на образовне про блеме у настави, а од седамдесетих година програмски 
садржаји се про ши ру ју темама из области васпитања. 

Први програм научноистраживачког рада (период 1961–1966) био је сачињен од 18 истраживачких 
пројеката, а потом је програм допуњаван новим темама које су повезиване у шире целине. Седамдесете 
године представљају прекретницу у програмској оријентацији Инсти ту та. Поред емпиријских 
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истраживања, вршене су епистемолошке, филозофске, психолошке и педагошке анализе васпитнооб-
разовног процеса. У радовима доминира више варијанти когнити ви с тичког приступа (феноменолошке 
и објективистичке оријентације – Пијаже, Кол берг, Гање, Брунер, Гаљперин, Виготски) који се у светској 
науци намет нуо различитим механицистичко-реактивним моделима. До почетка деведесетих година 
проучаване су следеће области и теме. 

 	Област: Општа друштвено-педагошка питања. Теме: Ефикасност самоуправног организовања 
васпитања и образовања у решавању ширих педагошких проблема; Радно и политехничко образовање; 
Образовање уз рад у процесу рада; Право на образовање и степен остварености демократизације 
образовања; Методологија израде и верификација наставних планова и програма.

 	Област: Теорија и методологија образовања и васпитања. Теме: Савремени проблеми марксистичке 
концепције образовања и васпитања; Кибернетика у управљању образовањем и васпитањем; 
Експериментална истраживања у области васпитања; Методологија проучавања даровите деце; 
Методолошки проблеми проучавања психолошких основа индивидуализације наставе; Методе 
проучавањња интерперсоналних односа. 

 	Област: Друштвено-морално васпитање. Теме: Проучавање процеса, фактора и ефеката моралног 
развоја и социјализације ученика; Друштвено економска средина и проблеми социјалног и моралног 
развоја личности; Интерперсонални односи ученика средњих школа; Школа и развој самоуправљачке 
културе ученика; Структура васпитнообразовног процеса у предшколској установи и њено дејство на 
развој личности; Социјализација у институцијама за васпитање деце.

 	Област: Учење и настава – проблеми рационализације и модернизације наставе и школског учења. 
Теме: Развој когнитивних способности и усвајања знања; Говорно понашање и утврђивање језичке 
развијености ученика; Карактеристике и норме слободних асоцијација речи код деце; Говорни 
и писани језик као израз ученикове личности; Језички израз као функција мишљења ученика; 
Програмирана настава и програмирано учење; Савремени модели структурисања наставних 
садржаја; Индивидуализација наставе и васпитања; Методе развијања креативних способности 
ученика; Истраживање и усавршавање културе говора и читања; Могућност примене неких теорија 
учења у настави; Интензификација елементарне наставе матерњег језика и узрасне могућности; 
Интензификација елементарне наставе математике и узрасне могућности; Образовни и васпитни 
значај школског телевизијског програма: Образовна технологија у савременој настави; Анализа и 
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праћење наставних програма; Врсте наставе и њихов карактер (допунска настава, додатна настава, 
изборна настава, факултативна настава).

Последње деценије XX века научноистраживачки програм усмерен је на реализацију јединственог 
и сложеног пројекта Васпитање, образовање и школа у сав ременом друштву (од 1996. до 2000. године). 
Полазну основу пројекта чинило је схватање личности детета као отво ре ног система и комплементарност 
васпитања и образовања. Крајњи циљ био је да се дође до теоријско-методолошких основа или принципа 
који ће омогућити из ра ду модела школе у којима ће образовање и васпитање бити јединствен про цес 
који развија целовиту личност ученика. Да би био остварен такав циљ, про уча ва не су три главне области. 

 	Област: Друштвено и морално васпитање. Истраживања у овој области била су окре ну та ка целовитој 
моралној особи. Инсистирало се на развоју целовите личности која је требало да буде предмет вас-
питања, као и на измени педагошких метода у циљу стварања услова за са моактуализацију ученика и 
младих. Теме: Развој поимања друштвених и мо рал  них правила и норми; Циљеви моралног васпитања; 
Социјална клима и агресивност ученика; Развој појма правде; Анализа демократских садржаја у 
средњошколским уџбеницима; Вредносне оријентације младих; Васпитање за демократију; Лични и 
национални идентитет младих; Про со ци јалне вредности и просоцијално понашање; Социјализација 
деце у раз ли чи тим срединским условима; Улога породице у социјализацијском и васпитнообра зовном 
процесу.

 	Област: Настава и учење. Теме: Педагошко-психолошко-дидактичке основе нас таве; Модели савремене 
наставе; Ефекти кооперативног учења; Евалуација наставних програма; Начини подстицања и развијања 
мишљења ученика; Формализација мисаоних процеса и карактеристике вештачке ин те лигенције; 
Развој научних појмова; Даровити ученици и њихово шко ло вање; Образовна технологија; Језик у 
образовању; Проблеми писаног језика са ста новишта психолингвистике. Сврха ових налаза (како 
теоријских тако и емпи ријских) била је допринос остваривања рационалне и оптималне наставе усме-
ре не ка интелектуалном развоју и развоју личности ученика и њихових мо гућ но сти, као и изналажењу 
најпогоднијих модела за њихово остваривање. Теоријски и емпиријски налази ових истраживања 
требало је да допринесу развоју оптималних модела наставе који су усмерени ка интелектуалном 
развоју и развоју личности ученика.

 	Област: Теорија и методологија васпитања и образовања. Ова тематска целина обу хватала је радове 
који се баве општим методолошким и епистемолошким пи та њи ма, као и појединим истраживачким 
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поступцима који се примењују у раз ли чи тим типовима педагошких истраживања, проблемима 
одабира ста тис тич ких поступака експертских система као и евалуацијом наставних програма. Сврха 
ових проучавања била је да пружи допринос научном сазнавању и начинима истражи ва ња педагошке 
проблематике уопште. 

Ови основни и апликативни аспекти васпитнообразовног процеса заок ру жили су програмску 
оријентацију Института, па се може рећи да је Институт тада формирао свој истраживачки профил на 
начин који је у складу са савременим токовима у наукама које се баве образовањем као социокултурним 
и индивидуално-развојним процесом. Емпиријска истраживања, посебно процеса уче ња и наставе, затим 
развојна истраживања моралног и социјалног васпитања, са чинили су добру основу за конципирање 
и спровођење унутрашње ре фор ме школе, а институтска штива постала су незаобилазан извор за 
свакога ко се бави теоријско-методолошким и стручно-практичним питањима институ цио налног и 
ванинституционалног образовања и васпитања.

У периоду од 1996. до 2000. године реализована су примењена и развојна истраживања, као што су: 

 	Нацрт националног плана психосоцијалне рехабилитације и подршке развоју деце у школском контексту. 
У том нацрту су дате основне поставке за планско и организовано пружање психосоцијалне и развојно-
васпитне подршке ученицима у кризном времену, са тежиштем на коришћењу потенцијала основне 
школе, која представља средиште иницијатива и координације активности како у самој школи, тако и 
између школе, родитеља и локалне заједнице. Пробна примена плана остварена је у пет приградских 
београдских основних школа у трајању од шест месеци, у периоду од новембра 1996. до јуна 1997. године. 
Пројекат је реализован у сарадњи са Министарством просвете Србије. Наручилац посла био је УНЕСКО.

 	Теоријско-методолошке основе савременог основношколског уџбеника. Циљеви овог пројекта били су: 
осавремењивање стандарда квалитета за израду основношколских уџбеника и дефинисање начела 
конципирања, дидактичког и техничког дизајнирања, праћења и оцењивања основношколских 
уџбеника у складу са савременим стандардима. На основу проучавања савремених концепција 
основношколских уџбеника и емпиријских података о постојећим уџбеницима, извршена је креативна 
синтеза и дефинисани су стандарди квалитета уџбеника за ученике нижих разреда основне школе 
и за ученике виших разреда. Направљена је монографија, која је намењена писцима уџбеника, 
рецензентима, школским надзорницима и студентима психологије и педагогије. Наручилац посла био 
је Завод за уџбенике и наставна средства из Београда. 
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У периоду од 2001. до 2005. године Институт за педагошка истраживања реализовао је пројекат 
под називом Васпитање и образовање за изазове демократског друштва (бр. 1429) чију је реализацију 
подржало Министарство науке Републике Србије. Проучаване су промене које треба да обезбеде 
модернизацију васпитнообразовног система и усклађивање основношколског и средњошколског 
образовања у Србији са образовним системима развијених земаља. Истраживања су била усмерена 
на промене у садржајима, облицима и методама рада, као и на промене положаја ученика у настави, с 
циљем да се обезбеди стицање квалитетнијих знања, развој виших менталних процеса, интересовања 
и талената, усвајање универзалних људских вредности и демократизација школе. Пажња је посвећена 
интеркултуралном учењу и плуралитету идеја, унапређивању комуникацијских вештина, спремности на 
сарадњу и креативном испољавању ученика. Сарадници Института бавили су се актуелним друштвеним 
темама, као што су верска настава и грађанско васпитањe, што је резултирало публиковањем научне 
монографије под називом „Верска настава и грађанско васпитање у школама у Србији” (2003). 

Поред овог пројекта сарадници Института били су ангажовани и на другим пројектима. Од 2004. до 
2006. године сарадници Института су реализовали пројекат под називом Програм развоја образовања у 
Србији (Serbian Teacher Education Development Programme – „STEP”). Овај пројекат акционог истраживања 
реализован је у сарадњи са Учитељским факултетом из Јагодине. Као резутат рада на пројекту одржан је 
семинар о акционом истраживању, током десет целодневних радионица; формиран је тим који је радио 
на изменама наставног плана и програма на факултету, развијена су два инструмента (за самоевалуацију 
рада наставника и за испитивање мишљења студената о стању, проблемима и потребним изменама на 
факултету).

У периоду од 2002. до 2005. године, реализован је и пројекат под називом Разговарати о и са 
нашим суседима (Talking with and about our neighbour) у сарадњи са партнерима из Румуније, Бугарске 
и Молдавије. Циљеви пројекта били су: развијање стратегије за увођење више садржаја грађанског 
образовања у учење историје; подстицање критичког мишљења и тимског рада; разумевање постојања 
културних разлика; професионална обука наставника историје у региону; подстицање комуникације 
између мањина и већинског народа у регији.

Од 2006. до 2010. године у Институту је реализован пројекат под називом Образовање за друштво 
знања (бр. 149001) чију је реализацију подржало Министарство науке Србије. Пројекат је требало да 
омогући бољи увид у функционисање наставног процеса и образовноваспитног система у целини, да 
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допринесе креирању националне образовне политике и квалитетнијем професионалном оспособљавању 
наставника. У овом периоду проучаване су следеће теме: Процес сазнавања у школи; Усвајање и развој 
појмова; Наставне стратегије и стратегије учења; Личне перспективе, породичне прилике и школско 
постигнуће ученика којима постојећи систем образовања не одговара; Управљање разредом ради 
реализације планираних наставних активности и уважавање капацитета и потребеа ученика; Развој 
еманципаторских потенцијала, талената и креативности ученика кроз школске садржаје и активности; 
Образовање наставника за рад са ученицима који ће креирати друштво знања и живети у њему; Сарадња 
породице и школе у циљу постизања повољних васпитно-образовних исхода. 

Институт за педагошка истраживања је у сарадњи са Министарством вера реализовао пројекат 
Евалуација верске наставе. Основни циљ пројекта био је да се процени начин реализације верске наставе 
и степен остварености њених циљева ради добијања научно заснованих података на основу којих се 
може утврдити да ли је потребно унети одређене измене које би допринеле побољшању квалитета и 
успешности верске наставе. Предвиђено је да се пројекат одвија у три фазе. Прва фаза је подразумевала 
евалуацију реализације и ефеката верске наставе у основним и средњим школама у Београду (2009). Друга 
фаза се односила на евалуацију реализације и ефеката верске наставе у основним и средњим школама на 
територији Србије од октобра 2009. до маја 2010. Трећа фаза је обухватила анализу наставних програма 
и уџбеника верске наставе (2010). Резултати овог пројекта објављени су у посебном издању часописа 
„Вероучитељ у школи под називом „Верска настава у београдским школама”. 

Пројекат Представе о образовним променама у Србији: рефлексије о прошлости, визије будућности 
спровела је група истраживача из Института за педагошка истраживања од 2010. до 2012. године. 
Целокупан пројекат је реализован у оквиру Регионалног програма подршке истраживању у области 
друштвених истраживања на Западном Балкану (RRPP) који води Универзитет у Фрибургу, а финансира 
Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC). У првој години пројекта у фокусу су била два истраживачка 
питања. (1) Како кључни актери (ученици, родитељи, наставници, директори, креатори образовних 
политика и образовни експерти) доживљавају образовне промене које су инициране у годинама 
транзиције (2000–2010). (2) Какве су њихове визије будућих образовних промена у Србији. Публикована је 
монографија под називом „Представе о образовним променама у Србији: рефлексије о прошлости, визије 
будућности˝. У оквиру дела пројекта који је реализован 2011/12. године истраживачи су били усмерени на 
испитивање перцепција запослених у основној школи, креатора образовних политика и других интересних 
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група о процесу стварања, спровођења и вредновања три образовне реформе у Србији. Конкретно, реч 
је о трима образовним реформама: инклузивно образовање, нови систем стручног усавршавања 
наставника и школско развојно планирање. Стручна и научна јавност упозната је са најважнијим налазима 
кроз Извештај „Представе о образовним проманама у Србији: рефлексије о прошлости, визије будућности˝ 
и „Сажетак за образовну политику˝. 

Пројекат билатералне сарадње под називом Компаративна анализа система професионалног развоја 
наставника у Србији и у Словенији реализован је у сарадњи са Педагошким Институтом из Љубљане 
од 2010. до 2011. године. Реализацију пројекта финансирала су ресорна Министарства обеју земаља. У 
оквиру овог пројекта организована је конференција под називом „Професионални развој наставника˝ 
(„Profesionalni razvoj učiteljev˝) 21. 10. 2010. године у Педагошком Институту у Љубљани и публикована 
је монографија под називом „Izzivi in usmeritve profesionalnega razvoja učiteljev˝ („Изазови и усмерења 
професионалног развоја учитеља˝). 

Током 2011. године Институт за педагошка истраживања је реализовао Пројекат у оквиру међународне 
иницијативе Заснивање рада организација цивилног друштва у области образовања на истраживачким 
подацима (Strenghtening the evidence based practice of education civil society organizations), уз подршку 
Програма за образовање Института за отворено друштво (Education Support Programme – Open 
Society Institute). Активности у оквиру овог Пројекта биле су усмерене на проналажење механизама 
за квалитетније и свеобухватније интерно праћење и вредновање програма стручног усавршавања 
запослених у образовању. Као резултат рада на пројекту објављен је приручник „Праћење и вредновање 
програма стручног усавршавања наставника” намењен ауторима и реализаторима програма, у којем је 
између осталог приказан модел за интерно праћење и вредновање програма стручног усавршавања 
наставника. Резултати пројекта приказани су на међународним конференцијама у Монтреалу (Канада) и 
Сан Хуану (Порторико).

Од 2011. године до 2014. године у Институту се истовремено реализују два пројекта чију реализацију 
финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Реч је о пројектима: 
Од подстицања иницијативе, сарадње, стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у 
друштву (бр. 179034) и Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима модернизације 
Србије (бр. 47008).
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Пројекат Од подстицања иницијативе, сарадње и стваралаштва у образовању до нових улога и 
идентитета у друштва усмерен је на афирмисање вредности иницијативе, сарадње и стваралаштва, 
кроз примену новог приступа у раду са ученицима, како би се допринело развијању нових улога и 
идентитета у друштву. Предмет истраживања представља васпитнообразовни процес у коме се подстиче 
иницијатива, сарадња и стваралаштво код ученика, наставника и родитеља како у настави, тако и у ширем 
систему комуникације школе са друштвеном средином. Циљ истраживања јесте да се теоријски размотри 
парадигма образовања усмереног на иницијативу, сарадњу и стваралаштво и да се испитају актуелне 
потребе и проблеми у школама, како би био развијен адекватан модел рада у школама који се односи на 
ученике, наставнике, родитеље и друштвену средину. Овај модел ће бити процењен у школској пракси 
и требало би да утиче на промену улога и идентитета учесника у образовном процесу. Квантитативни и 
квалитативни резултати евалуације потреба и проблема праксе и примене предложених модела рада у 
образовању биће изложени научној заједници кроз публикације, а практичарима у форми препорука за 
педагошки рад и идеја за иновирање образовног система.

Основни циљ пројекта Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима 
модернизације Србије је да се испитају карактеристике образовног система Србије и проуче услови који 
могу допринети његовој модернизацији. Пројекат се састоји од три потпројекта. 

 	Квалитет и ефикасност образовања. Теме овог потпројекта су: Обезбеђивање стицања кључних 
компетенција ученика у основној и средњој школи и стицање релевантног и употребљивог знања кроз 
школско учење; Подстицање креативности, иновативности и предузетништва у образовању; Стварање 
окружења стимулативног за учење и мотивисаност ученика; Испитивање школске ефективности; 
Планирање образовне политике у складу са циљевима друштвеног развоја земље. 

 	Доступност, праведност и партиципативност система образовања. Теме овог потпројекта су: 
Испитивање услова и могућности за успешну реализацију инклузивног образовања; Допринос 
институционалног предшколског васпитања и образовања доступности и праведности образовног 
система; Проучавање начина и услова остваривања партнерске сарадње школе и породице за 
добробит детета; Стварање сигурне и безбедне школске средине и обезбеђивање партиципативности 
у образовању. 

 	Професионални развој наставника. Теме овог потпројекта су: Разматрање системских решења, 
претпоставки, облика и модела професионалног развоја наставника; Испитивање перцепције и потреба 
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наставника у вези са иновирањем наставе; Проучавање услова за унапређивање комуникационих 
компетенција наставника; Анализа компетенција наставника за рад са неуспешним ученицима.

Поред рада на наведеним пројектима Институт за педагошка истраживања учествује у реализацији три 
међународна пројекта.

 	TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) је међународно истраживање постигнућа 
ученика основне школе у области математике и природних наука које се у Србији реализује од 2003. 
године сваке четврте године. До сада су реализована три циклуса истраживања (TIMSS 2003, 2007, 
2011), а у току су припреме за реализацију четвртог циклуса (TIMSS 2015). Реч је о пројекту Међународног 
удружења за евалуацију образовних постигнућа (International Association for the Evaluationof Education 
Achievement – IEA), а стручно руковођење истраживањем, на међународном плану, предводи огранак 
овог удружења – Међународни истраживачки центар за TIMSS и PIRLS са Бостон колеџа (TIMSS & PIRLS 
International Study Center, Boston College). У Србији је TIMSS 2011 реализован у четвртом разреду 
основне школе,  док је у претходним циклусима (TIMSS 2003 и 2007) истраживање рађено у осмом 
разреду. Земље које континуирано учествују у овим истраживањима добијају податке на основу којих 
је могуће утврдити трендове у вези са постигнућима ученика. Поред тога, у овом истраживању се 
прикупља и широк спектар тзв. контекстуалних података, конкретно о: курикулуму, наставној пракси, 
школским и породичним условима, интересовањима и ставовима ученика. Ови подаци обезбеђују 
обухватан увид у образовноваспитни контекст система, истовремено представљајући важна упоришта 
за анализу и покушај објашњења измерених постигнућа ученика. Коначно, с обзиром на то да у TIMSS 
истраживању учествује велики број земаља, посебан значај има могућност поређења података из 
ових земаља. У временима када се наглашава конкурентност националних економија, а ефективност 
образовних система види као њен кључни предуслов, приступ међународно упоредивим подацима о 
компетенцијама ученика у области математике и природних наука изузетно је значајан. 

 	Коменијус пројекат у оквиру европског Програма за целоживотно учење (2013–2016) под називом 
Унапређивање образовне ефективности основних школа (Improving educational effectiveness of primary 
schools – IEEPS). У оквиру овог пројекта испитује се образовна ефективност основних школа у Србији. 
Предвиђено је следеће: а) идентификација фактора образовне ефективности, тј. наставних и школских 
варијабли које утичу на постигнуће ученика у математици и природним наукама; б) пружање 
индивидуалних повратних информација школама о додатој педагошкој вредности оствареној од 4. до 
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8. разреда основне школе; в) креирање програма стручног усавршавања наставника за разумевање и 
коришћење повратне информације о додатој педагошкој вредности, као и за унапређивање школске 
и наставне праксе. 

 	Темпус пројекат (2013–2016) под називом Мастер академски програм лидерства у образовању (Master 
program in Educational Leadership – EdLead). Циљ овог пројекта представља развијање курикулума за 
мастер академски програм „Лидерство у образовању˝ који би превасходно служио за обучавање 
директора, помоћника директора и руководилаца школских тимова. Очекује се да ће поједини 
предмети у овом програму бити усмерени на обучавање чланова школских одбора и запослених у 
секторима за образовање у локалним самоуправама. Планирано је да се у оквиру пројекта успостави 
мрежа сарадње између универзитетских професора, истраживача, директора и просветних саветника 
у школским управама. Поједини предмети овог мастер програма биће предложени за акредитацију 
као семинари стручног усавршавања запослених у образовању.



17

НАУЧНИ СКУПОВИ 

Током свог педесетпетогодишњег рада Институт за педагошка истраживања је самостално или у сарадњи 
са другим институцијама организовао преко 50 међународних и националних научних конференција. 
Покренута су два циклуса научних конференција под називом „Педагошка истраживања и школска пракса˝ 
и „Инклузија у предшколској установи и основној школи ,̋ циклус симпозијума „Технологија, информатика, 
образовање ,̋ као и рад тзв. „округлих столова .̋ 

Прва научна конференција под називом „Ка новој школи: педагошка истраживања и школска пракса˝ 
организована је од 27. до 28. марта 2001. године, поводом обележавања 40. година рада Института за педагошка 
истраживања. Представљала је почетак циклуса научних конференција под називом „Педагошка истраживања 
и школска пракса .̋ До 2014. године у оквиру овог циклуса одржано је седамнаест научних конференција: 

 	 II научна конференција „Интеркултурално и религијско образовање у Србији”, 28. септембар 2001;

 	 III научна конференција „Грађанско образовање у Србији”, 30. новембар 2001;

 	 IV научна конференција „Уважавање различитости и образовање”, 23. децембар 2002. године;

 	 V научна конференција „Знање и курикулум”, 12. децембар 2003. године;

 	 VI научна конференција „Промене у школском раду и квалитет образовања”, 10. децембар 2004. године;

 	 VII научна конференција „Демократија кроз образовање у Србији и региону”, од 12. до 13. децембра 
2005. године;

 	 VIII научна конференција „Образовна постигнућа у основној школи – ТIMSS 2003”, 17. јануара 2006. године;

 	 IX научна конференција „Сарадња породице и школе”, од 11. до 12. октобра 2006. године;

 	 X научна конференција „Улога образовања у смањењу последица сиромаштва на децу у земљама у 
транзицији”, од 15. до 16. новембра 2007. године;

 	 XI научна конференција „Квалитативна истраживања у васпитању и образовању”, од 6. до 7. марта 2008. 
године;

 	 XII научна конференција „Квалитет и ефикасност наставе у друштву које учи”, од 15. до 16. октобра 2009. 
године;
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 	 XIII научна конференција „Васпитање и образовање деце са сметњама у развоју у предшколској 
установи и школи”, 14. мај 2010. године;

 	 XIV научна конференција „Иницијатива, сарадња и стваралаштво у савременом образовању”, од 25. до 
26. новембра 2011. године;

 	 XV научна конференција „Истраживање и развој образовања у Србији: актуелно стање, очекивања и 
могућности”, 13. децембар, 2012. године;

 	 XVI научна конференција „Иновативни приступи образовању”, 25. октобар 2013. године;

 	 XVII научна конференција „Изазови савременог образовања: нове улоге наставника, ученика, 
родитеља”, 17. октобар, 2014. године.

У оквиру циклуса „Инклузија у предшколској установи и основној школи˝ организоване су следеће 
конференције: 

 	 „Индивидуализација васпитно-образовног рада у инклузивним условима”, 24. јун 2011. године;

 	 „Инклузија у предшколској установи и основној школи”, 15. јун 2012. године; 

 	 „Континуитет инклузивног образовања и васпитања у предшколској установи и основној школи”, 14. 
јун 2013. године; 

 	 „Савремени приступи инклузивном образовању”, 13. јун 2014. године.  

Циклус симпозијума „Технологија, информатика, образовање˝ (ТИО) покренут је 1999. године, а 
Институт је један од организатора симпозијума. Циљ овог циклуса јесте да се укаже на могућности, 
значај и улогу савремене информационо-комуникационе технологије у образовном процесу. Радови са 
симпозијума обједињени су у зборнику радова „Технологија, информатика, образовање˝ који представља 
резултате бројних истраживања у овој области и упознаје јавност са могућностима и начинима примене 
информационо-комуникационих технологија у образовном процесу. 

Институт за педагошка истраживања такође је организовао друге научне скупове, трибине и округле 
столове: 

 	 Научни скуп „Образовне и васпитне идеје у Србији од 1804. до 2004.˝ од 04. до 05. новембра 2004. године;

 	 Научни скуп „Однос младих према старима и старењу”, 21. децембар, 2012. године;

 	 Трибина „Квалитативне методе у социјалним истраживањима˝, 02. новембар 2005. године; 

 	 Округли сто „Припрема деце за полазак у школу”, 23. децембра 2008. године.
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БИБЛИОТЕКА И ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

Библиотека Института постоји од његовог оснивања, а у Регистар библиотека Србије уписана је 1997. 
године. Фонд библиотеке чини око 6700 домаћих и страних монографија, часописа, речника и енциклопедија. 
На располагању је запосленима у Институту, спољним сарадницима, студентима и просветним радницима.  
Библиотека сарађује са Народном библиотеком Србије, Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић̋  
и са бројним институтским и високошколским библиотекама. Преко сервиса KOBSON запослени у Институту 
имају приступ индексним базама и електронским издањима часописа.

У оквиру издавачке делатности Института постоји библиотека „Истраживачки радови ,̋ библиотека 
„Педагошка теорија и пракса˝ и часопис „Зборник Института за педагошка истраживања˝ (списак се 
налази на крају ове публикације). До 2014. године Институт је у оквиру наведених библиотека објавио 197 
публикација, превасходно, научних монографија и тематских зборника посвећених питањима која су била 
разматрана на научним скуповима, округлим столовима и симпозијумима. Часопис Зборник Института за 
педагошка истраживања објављује теоријске, прегледне и оригиналне истраживачке радове из области 
васпитања и образовања. Први број Зборника објављен је 1967. године. Од 1967. године до 2004. године 
Зборник је излазио једном годишње, а од 2005. године објављују се две свеске годишње. Током 2006. године 
Зборник је стекао статус научног часописа међународног значаја (M24) верификован посебном одлуком 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

Публикације Института су намењене колегама из стручне и научне јавности, студентима педагогије, 
психологије и учитељских факултета, као и другим заинтересованим читаоцима. Многе публикације, чији је 
издавач Институт, представљају обавезан део литературе на универзитетским студијама. 
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САРАДЊА И ПРОГРАМИ  
СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  
ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ

Од оснивања до 2014. године Институт је сарађивао са бројним сродним научним и образовним 
институцијама, установама, друштвима и удружењима у земљи и иностранству у оквиру реализације 
заједничких пројеката из различитих области своје професионане делатности. Међу њима су (по азбучном 
редоследу): 

 	 Асоцијација директора основних школа у Новом Саду;

 	 Асоцијација директора средњих школа у Новом Саду;

 	 Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмиум у Сремској 
Митровици;

 	 Волгоградски државни педагошки институт у Волгограду (Русија);

 	 Државни испитни центар, Љубљана (Словенија);

 	 Градска општина Звездара, Београд;

 	 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Републике Србије;

 	 Завод за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије;

 	 Институт друштвених наука, Београд;

 	 Институт економских наука, Београд;

 	 Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд;

 	 Институт за педагогију и андрагогију Филозофски факултет у Београду;
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 	 Институт за психологију Филозофског факултета у Београду;

 	 Католички универзитет, Лувен (Белгија);

 	 Колеџ за образовање на Универзитету Аризоне у Тусону (САД);

 	 Међународно удружење за евалуацију ученичких постигнућа (ИЕА) са седиштем у Амстердаму 
(Холандија);

 	 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије;

 	 ОШ „Браћа Барух”, Београд;

 	 ОШ „Јелена Ћетковић”, Београд;

 	 ОШ „Македонитиса”, Никозија (Кипар);

 	 Педагошки Институт у Љубљани (Словенија);

 	 Педагошки факултет Универзитета у Приморском (Словенија);

 	 Привредна комора Београд;

 	 Привредна комора Србије;

 	 Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду;

 	 Савет Европе;

 	 Универзитет “Alexandru Ioan Cuza“ (Румунија);

 	 Универзитет у Фрибургу (Швајцарска);

 	 Универзитет у Јуваскули (Финска);

 	 Универзитет у Сегедину (Мађарска);

 	 Универзитет на Кипру, Никозија (Кипар);

 	 Уницеф;

 	 Учитељски факултет Универзитета у Београду;

 	 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду;
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 	 Факултет педагошких наука у Јагодини, Универзитета у Крагујевцу;

 	 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду;

 	 Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду;

 	 Факултет техничких наука Универзитета у Крагујевцу;

 	 Филозофски факултет Универзитета у Београду;

 	 Филозофски факултет Универзитета у Нишу;

 	 Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду;

 	 Филозофски факултет Бања Лука Универзитета Бања Лука (Република Српска);

 	 Холандска школа за менаџмент у образовању (Холандија);

 	 Центар за развој и примену науке, технологије и информатике у Новом Саду;

 	 Швајцарска агенција за развој и сарадњу (Швајцарска);

 	 Шпански центар за проучавање даровитости (Шпанија).

Током протеклих деценија, Институт је био члан европских и регионалних асоцијација, као што 
су: Европски конзорцијум института који се баве васпитањем и образовањем, Европско удружење за 
процењивање у образовању, Јужноевропска мрежа у области образовања, Јужноевропска мрежа за 
истраживање уџбеника. Поједини сарадници Института су чланови Европског савета за високе способности, 
Европског друштва за истраживање образовања одраслих, Европског удружења  конструктивиста, Европске 
мреже конструктивистичких тренера, Међународног удружења за статистичко  образовање, Међународне 
федерације за обраду информација, Међународног друштва за коучинг психологију, Међународног 
друштва за културна и активистичка истраживања, Мреже за младе  истраживаче EARLI,  Европске мрежа 
доктораната из социокултурне психологије, Балканског друштва за педагогију и образовање, Педагошког 
друштва Србије, Друштва психолога Србије, Српског социолошког друштва, Социолошког друштва 
Републике Српске, Одбора за образовање Председништва Српске академије наука и уметности, Друштва 
истраживача образовања  у Србији и тако даље.
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Сарадници Института за педагошка истраживања реализују програме стручног усавршавања за 
запослене у предшколским установама, основним и средњим школама. У више од 400 васпитнoобразовних 
институција широм Србије, наставници, васпитачи, стручни сарадници и директори стекли су и надоградили 
знања и вештине из различитих области васпитнообразовног рада кроз семинаре Института. Програми 
стручног усавршавања запослених у образовању које Институт нуди су акредитовани и налазе се у Каталогу 
програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника Завода за 
унапређивање образовања и васпитања. На званичној веб презентацији Института могу се пронаћи 
детаљни подаци о актуелним семинарима (http://www.ipi.ac.rs).  
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ИСТРАЖИВАЧИ 

Институт за педагошка истраживања данас чини мултидисциплинарни истраживачки тим стручњака 
различитих профила: педагогa, психологa, андрагогa, дефектологa, социологa, филолога и методичара 
наставе математике и информатике.

СПИСАК ИСТРАжИВАЧА ЗАПОСЛЕНИХ У ИНСТИТУТУ У 2014. ГОДИНИ (по азбучном редоследу): 

Аврамовић др Зоран 
научни саветник 

Бодрожа мр Бојана 
истраживач сарадник

Вујачић др Mиља 
научни сарадник

Гутвајн др Николета 
научни сарадник

Ђевић мр Рајка 
истраживач сарадник

Ђерић мр Ивана 
истраживач сарадник

Јакшић MA Ивана 
истраживач сарадник

Јошић МА Смиљана 
истраживач сарадник

Кадијевић др Ђорђе  
научни саветник

Лазаревић др Емилија 
виши научни сарадник

Лалић–Вучетић мр Наташа 
истраживач сарадник

Максић др Славица 
научни саветник

Малинић др Душица 
истраживач сарадник

Марушић др Милица 
истраживач сарадник

Милин Владета 
истраживач сарадник

Мирков др Снежана 
научни сарадник

Павловић др Jeлена 
виши научни сарадник

Половина др Нада 
научни саветник

Радишић др Јелена 
научни сарадник

Станишић мр Јелена 
истраживач сарадник

Станковић мр Дејан 
истраживач сарадник

Станчић Милан 
истраживач сарадник

Стевановић др Јелена 
научни сарадник

Стоканић Драгана 
истраживач приправник

Џиновић др Владимир 
истраживач сарадник

Шева др Нада 
научни сарадник

Шевкушић др Славица 
виши научни сарадник

Шефер др Јасмина 
научни саветник
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ДИРЕКТОРИ ИНСТИТУТА ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАжИВАњА ОД ОСНИВАњА ДО 2014. ГОДИНЕ  
(хронолошки редослед):

 	 Никола Вученов (1960–1963);

 	 Љубомир Крнета (1964–1967);

 	 Вера Лукић (1967–1986);

 	 Вуја Кнежевић (1986–1991);

 	 Мирчета Даниловић, в.д. директора (1991–1992);

 	 Љиљана Миочиновић (1992–1995);

 	 Слободанка Милановић Наход (1995–2002);

 	 Славица Максић (2002–2006);

 	 Слободанка Гашић Павишић (2006–2011);

 	 Јасмина Шефер (2011–2014);

 	 Николета Гутвајн, в.д. директора (од фебруара 2014. године).



Никола  
Вученов

Мирчета  
Даниловић

Љубомир  
Крнета

Љиљана 
Миочиновић

Слободанка  
Гашић Павишић

Јасмина  
Шефер

Николета  
Гутвајн

Вера  
Лукић

Слободанка 
Милановић Наход

Вуја  
Кнежевић

Славица  
Максић
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СПИСАК ИСТРАжИВАЧА КОЈИ СУ БИЛИ ЗАПОСЛЕНИ У ИНСТИТУТУ И СПОЉНИХ 
САРАДНИКА ОД ОСНИВАњА ДО 2014. ГОДИНЕ (по азбучном редоследу):

Алечковић-Николић Мила

Андрић Војислав

Анђелковић Соња

Антонијевић Радован

Баковљев Милан

Бановић Александар

Бертолино Никола

Богдановић Коста

Богићевић Мирко

Богојев Љиљана

Богојевић Војка

Богуновић Бланка

Божановић-Шарановић 
Надежда

Божичковић Војислав

Булатовић Ранко

Валас Бела

Васић Живорад

Васић Предраг

Васић Смиљка

Васовић Мирјана

Весковић Ана

Вишњић Драгољуб

Вуканић Надежда

Вуковић Гаврило

Вучић Лидија

Гертнер Невенка

Граор Живадин

Губерина Петар

Гујиновић Благородна

Дамњановић Слободан

Даниловић Мирчета

Димитријевић Наум

Дошлић Мишо

Ђилас Јагош

Ђорђевић Босиљка

Ђорђевић Душан

Ђорђевић Јован

Ђурић Светлана

Ђуришић-Бојановић Миросава

Живановић Лепосава

Жиропађа Љубомир

Зиндовић Гордана

Ивановић Мирослав

Иванчевић Миливој

Ивић Иван

Јаковљевић Миодраг

Јаковљевић Ранко

Јанкез Вера

Јанковић Гордана

Јанчић Радиша

Јањетовић Драган

Јапунџић-Стојковић Драга

Јовановић Магдалена

Јовановић Мила

Јоксимовић Снежана

Југовић Александар

Карлаварис Богомил

Качавенда Надежда

Квашчев Радивој

Кентрић Драгица

Кисић Угљеша

Кнафлич Владислава
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Кнежевић Софија

Којовић Стана

Колунџић Тања

Комленовић Ђурђица

Копас-Вукашиновић Емина

Копл-Тошић Алиса

Костић Ђорђе

Коцић Љубомир

Крагуљац Мира

Кркљуш Славко

Крњајић Јасмина

Крњајић Стеван

Крсмановић Марија

Крстић Драган

Кузмић Александар

Курепа Ђуро

Лазаревић Бранко

Лазаревић Душанка

Лаловић Дејан

Луковић Ивана

Љиљана Маролт

Маликовић Богдана

Марентич-Пожарник Барица

Марјановић Александра

Марјановић Ана

Марјановић Милосав

Марковић Вида

Маслић Фердинанд

Матејић-Ђуричић Зорица

Матић Миодраг

Медвеш Зденко

Милановић Ивана

Милинковић Милан

Милошевић Бранко

Милошевић Милун

Милошевић Петар

Миочиновић Љиљана

Мирковић Ирена

Мирковић Јован

Мирковић Радмила

Митић Душан

Мићуновић Драгољуб

Михајловић Боривоје

Мрмак Мирјана

Наход Светозар

Недељковић Радмила

Николић Марија

Николић Миленко

Ничковић Радисав

Обреновић Љуба

Опачак Исидора

Опачић Горан

Орлов Константин

Павићевић Вуко

Павловић Бранка

Палов Михајло

Пеашиновић Ранка

Пејић Зора

Петрић Алма

Петровић Александра

Петровић Милорад

Петровић Томислав

Пјурковска-Петровић Катарина

Позојевић Марија

Поповић Бошко

Поповић-Ћитић Бранислава

Поткоњак Никола

Пралица Бошко

Првановић Станко

Прица Мирјана

Продановић Тихомир

Прокић Богољуб
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Раденковић Љубинко

Радисављевић-Јанић Снежана

Радовановић Снежана

Радојковић Александар

Радоњић Славољуб

Радошевић Наталија

Радуловић Данка

Ранђеловић Адам

Ристић Живан

Росић Лазар

Савићевић Душан

Савовић Бранка

Самарџија Нико

Самоловчев Боривоје

Секулић Миодраг

Селаковић Олга

Симовић Татјана

Смиљанић Вера

Спасеновић Вера

Срећковић Јованка

Стајић Љубомир

Станић Милија

Станков Лазар

Станковић Ивана

Станковић Синиша

Стевановић Боривоје

Стипанић Ернест

Стојиљковић Снежана

Стојковић Љиљана

Стојнов Душан

Суботић Милена 

Тењовић Лазар

Теодоровић Јелена

Теодосић Радован

Теокаревић Ђурђина

Тешић Владета

Тодоров Зорица

Трајаноски Данка

Требјешанин Биљана

Тривић Драгица

Трифуновић Биљана

Трифуновић Драган

Тркља Јасна

Трнавац Недељко

Трој Фридрих

Ћуковић Лука

Фајгељ Станислав

Фесенко Ирина

Филиповић Мирко

Флашар Мирон

Хавелка Ненад

Хркаловић Радмила

Цветковић Живорад

Цекић Миодраг

Шепа Милица

Шешић Богдан

Шкарић Иван
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