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ПЛЕНАРНА ИЗЛАГАЊА
PLЕNARY SESSION

Иницијатива, сардња и стваралаштво у савременом образовању:
језик теорије и језик праксе1
Нада Половина2
Институт за педагошка истраживања, Београд, Република Србија
У лексикону савременог образовања појмови «иницијатива», «сарадња» и
«стваралаштво» често су коришћени. Јављају се у различим облицима, појединачно
и/или комбиновано (као модел) у контексту тематизовања пожељних промена.
Исказују се: у визијама образовања за будућност/живот у постмодерном свету
(израслом на тековинама технолошке и информационе револуције); у новим
парадигмама образовања (савремена школа као средина учења отворена за
вежбање и истраживање) и новим оквирима улога свих актера који су значајни за
остваривање образовних циљева и исхода (ученик који је активан у процесу
усвајања знања и према својим образовним циљевима; наставник који је
флексибилан у конкретизовању наставних програма и отворен за нове методе рада;
активни родитељи који олакшавају, прате и подржавају остваривање образовних и
васпитних циљева). У овако широкој лепези различитих контекста у којима
фигурирају концепти иницијатива, сарадња и стваралаштво развијају се њихова
бројна значења. Општим/теоријским аспектима ове мултиверзе значења бавићемо
се у првом делу рада, а у другом делу ћемо разматрања спецификовати кроз
налазе истраживања у коме је учествовало 170 наставника из 8 основних школа у
Србији. У истраживању је примењен тест асоцијација речи (форма слободних и
контролисаних асоцијација) и упитник конструисан за потребе овог истраживања (са
питањима отвореног и затвореног типа). Анализа података обухвата: (а) анализу
најфрекфентнијих садржаја којима наставници у оквиру теста асоцијација
«мапирају» значења појмова „иницијатива“, „сарадња“ и „стваралаштво“ и (б)
анализу учесталости одговора наставника на поједина питања из упитника.
Добијени резултати биће дискутовани кроз компаративну анализу значења три
наведена појма у језику теорије и језику који одражава виђења наставника и оквир
њиховог свакодневног радног функционисања.
Кључне речи: образовна парадигма, језик теорије, језик праксе, наставници,
образовање за будућност.
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Чланак представља резултат рада на 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), које
финансира Министарство просвете и науке Републике Србије (2011-2014).
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Initiative, cooperation and creation in contemporary education –
language of theory and language of practice1
Nada Polovina2
Institute for Educational Research, Belgrade, Republic of Serbia
Terms „initiative“, „cooperation“, and „creation“, are often used in the terminology of
contemporary education. They appear in different versions, both individually and/or
combined (as a model) in the context of thematization of desirable changes. They are
expressed: in visions of education for a future life in a post-modern world (stemming from
the heritage of technological and computer revolutions); in new education paradigms
(contemporary school as learning environment open to practice and research) and in new
frames of roles of all participants relevant for the realization of educational goals and
outcomes (a student who is active in the process of knowledge acquisition and his
educational goals; a teacher who is flexible in the methodology of curricula and open to
new work methods; active parents who alleviate, follow and support the realization of the
these educational goals). In such a wide spectrum of different contexts involving the
concepts of initiative, cooperation and creation, many meanings start to develop. The
general/theoretical aspects of these multiple meanings are dealt with in the first section of
our work, and the second one specifies the considerations through a research which
included 170 teachers in 8 Serbian primary schools. The research applied the word
association test (forms of free and controlled associations) and a questionnaire composed
for the need of this research (with open and close-ended questions). The data analysis
entailed: a) the analysis of the most frequent contents which the teachers marked as
“initiative”, “cooperation” and “creation” in the associations test, and b) the analysis of the
frequency of teachers‟ answers to specific questions from the questionnaire. The obtained
results are discussed through a comparative analysis of the meanings of the three
aforementioned terms in the language of theory and the language that reflects the
teachers‟ views and the frame of their everyday work activities.
Keywords: education paradigm, language of theory, language of practice, teachers,
education for the future.

1

This article is the result of the projects „From Encouraging Initiative, Cooperation and Creativity in
Education to New Roles and Identities in Society“ (No. 179034) and „Improving the Quality and Accessibility
of Education in Modernization Processes in Serbia” (No 47008), financially supported by the Ministry of
Education and Science of the Republic of Serbia (2011-2014).
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Иницијатива, сарадња, стваралаштво у образовању: ка новој
образовној парадигми1
Јасмина Шефер2
Институт за педагошка истраживања, Београд, Република Србија
Сведоци смо поплаве фрагментираних педагошких циљева и задатака који
замагљују главну и велику слику о томе какав треба да буде педагошки процес и
сходно његови исходи. Стога аутор сматра да је потребно фокусирати се само на
неколико битних и свеобухватних циљева, који заједно треба да сачињавају
филозофско опредељење и психопедагошку парадигму. Општи циљеви би на овај
начин прожимали све области у предшколском и наставне предмете у школском
раду са децом и омладином, карактерисати глобалну оријентацију
наставника/васпитача и образовноваспитне институције у целини и омогућити да се
створе конкретни услови да се иста оријентација развије код деце и младих у
процесу учења. У складу са овим, аутор је конструисао нову парадигму у
образовању определивши се за подстицање иницијативе, сарадње и
стваралаштва. Остваривање поменутих циљева треба да омогући уклапање у
захтеве новог века и светску конкуренцију у промењивом свету који тежи
иновацијама, као и да подржи осетљивост за културу и уметност. Циљеви
представљају хуманистичке вредности у свим временима и културама и врхунске
циљеве усмерене на развој потенцијала људске јединке и друштва. Коначно, они
обједињују и подједнако интензивно подстичу когнитивни, конативни,
социоемотивни и етички развој, не подцењујући ниједан аспект развоја. Инцијатива
је покретач акције која афирмише унутрашњу мотивацију покренуту емоцијама.
Унутрашња мотивација је предулсов креативног процеса и делом га дефинише. У
креативном процесу мобилише се и развија машта и логичкокритичко мишљење. У
групи која заједнички ради на пројекту додатно се подстиче сарадња и комуникација
као социјални, емоционални, али и когнитивни феномен у оквиру кога се могу
развијати и етичке компоненте личности.
Кључне речи: иницијатива, сарадња, стваралаштво, образовање.
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Чланак представља резултат рада на 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), које
финансира Министарство просвете и науке Републике Србије (2011-2014).
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Initiative , cooperation, creation in education: towards a new education
paradigm1
Jasmina Šefer2
Institute for Educational Research, Belgrade, Republic of Serbia
We are witnessing a flood of fragmented educational goals and tasks which blur the main
and big picture of what the educational process and subsequently its outcomes should
be. Therefore, the author believes that it is necessary to focus on only a few important
and blanket goals, which should together comprise a philosophical determination and a
psycho-educational paradigm. This way, general goals would pervade all areas in preschool and subjects in school work with children and youth, characterize the global
orientation of teachers/educators and educational institutions as a whole, and enable
specific conditions for the development of this orientation in children and youth during the
learning process. Regarding this, the author constructed a new education paradigm
opting to spur initiative, cooperation and creation. Reaching the aforementioned goals
needs to enable adaptation to the requirements of the new century and to the global
competition in a changing world which gravitates towards innovations, as well as to
enhance sensibility for culture and art. The goals represent humanistic values in all times
and cultures and top goals directed towards the development of human individual and
society. Finally, they consolidate and equally intensively support cognitive, conative,
socio-emotional and ethical development, not underestimating any of its aspects. Initiative
is a starter of an action that affirms inner motivation spurred by emotions. The inner
motivation is a precondition for creative processes and partially their determiner. A
creative process mobilizes and develops imagination, and logical and critical thinking.
Group work on a project additionally spurs cooperation and communication as a social,
emotional and cognitive phenomenon, too, which can set off the development of the
ethical component of personality.
Key words: initiation, cooperation, creation, education.

1

This article is the result of the projects „From Encouraging Initiative, Cooperation and Creativity in
Education to New Roles and Identities in Society“ (No. 179034) and „Improving the Quality and Accessibility
of Education in Modernization Processes in Serbia” (No 47008), financially supported by the Ministry of
Education and Science of the Republic of Serbia (2011-2014).
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Значај сарадње као образовног циља1
Драган Попадић2
Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд, Република Србија
Културни труизам да је такмичење успешније од сарадње, стручњаци су одавно
оспорили. Бројна истраживања доказују да сарадња у групи, у поређењу са
такмичењем, типично води бољој комуникацији и координацији међу члановима,
бољим интерперсоналним односима, већој мотивацији чланова и већем вођењу
рачуна о групи и групним циљевима, па и већој успешности. Пошто сложеност
савременог света све више захтева способност тимског рада, међусобног
споразумевања и толеранције, сарадња постаје једна од кључних компетенција
савременог грађанина, битан елемент социјалног капитала и један од основних
образовних циљева. Кооперативност је сложена компетенција чија структура
укључује знања, когнитивне и социјалне вештине, ставове, емоције, вредности и
мотивацију. У процесу образовања сарадња је и средство и циљ, и најбоље се учи
сарађивањем. Под кооперативним учењем као дидактичким стредством најчешће
се мисли на широку скупину операционализованих метода подучавања чија су два
заједничка елемента постојање групног циља и појединачне одговорности.
Супериорност кооперативног учења у поређењу са компетитивним техникама
објашњава се или преко мотивације засноване на унапређујућој међузависности
циљева, или преко социјалне кохезије, или преко унапређивања когнитивних
процеса укључених у учење. У оквиру курикуларних и екстракурикуларних
активности постоје бројни формални и неформални облици кооперације и
колаборације. Убрзан развој компјутерске технологије и интернета као медијума за
комуникацију непрестано отвара могућности за нове форме кооперације и
колаборације у настави. Не треба заборавити да су различите форме
кооперативног учења уведене у школски систем седамдесетих година у САД као
одговор на важну друштвену потребу: након десегрегације школског система, а
касније након увођења инклузивног образовања, требало је побољшати вршњачке
односе и омогућити свим групама укљученим у школски систем да буду успешне и
уважаване.
Кључне речи: сарадња, колаборација, кооперативно учење, циљеви образовања.

1

Рад је настао као део пројекта "Идентификација, мерење и развој когнитивних и емоционалних
компетенција вазних у друству оријентисаном на европске интеграције" (број 179018) који финансира
Министарство просвете и науке Републике Србије.
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Significance of cooperation as educational goal1
Dragan Popadić2
University of Belgrade, Faculty of Philosophy, Belgrade, Republic of Serbia
Cultural truism that competition is superior to cooperation is long ago disputed by
experts. Numerous research have proven that cooperation in groups, in comparison with
competition, leads to better communication and coordination within group, better
interpersonal relations, higher motivation and to the monitoring of group and group goals
to a larger extent, as well as to increasing productivity. Since the complexity of
contemporary world demands more and more team-work capacity along with mutual
understanding and tolerance, cooperation is seen as one of key abilities of a
contemporary citizen, core element of social capital and one of the basic educational
goals. Cooperation is a complex competence whose structure involves knowledge,
practical and cognitive skills, attitudes, emotions, values and motivation. Within the
educational process, cooperation is both means and end. Namely, the best way to learn
how to cooperate is by cooperating. Cooperative learning usually refers to diverse group
of operationalized instructional methods with two basic common elements: group goal
and individual accountability. Superiority of cooperative learning in comparison to
competitive forms is explained either by motivation based on the interdependence of the
goals, by social cohesion or by developing of cognitive processes involved in learning.
There are numerous formal and informal activities based on cooperation and
collaboration among curricular and extracurricular activities. Accelerated development of
computer technology and internet as a communication medium continually opens
possibilities of new forms of cooperation and collaboration in education. One should bear
in mind that various forms of cooperative learning were introduced into USA school
system during the seventies to address important societal need: after desegregations of
schools and later, after introducing inclusive education, peer relations were to be
improved and all groups involved in school system were to be enabled to prosper and to
be respected.
Key words: cooperation, collaboration, cooperative learning, educational goals.

1

This paper is the result of the work on the project “Identification, measurement and development of the
cognitive and emotional competences important for a Europe-oriented society" (No. 179018) , funded by the
Ministry of Education and Science of the Republic of Serbia.
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Креативност као образовни циљ и научна истраживања као пут к
њему
Ана Алтарас Димитријевић1
Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд, Република Србија
Иако се креативност поставља као образовни циљ од изузетног индивидуалног и
друштвеног значаја, чини се да и на нивоу образовне политике, и на нивоу праксе
изостају стратешка решења за постизање датог циља. Намеће се потреба за јасним
трасирањем пута ка остваривању креативне продуктивности кроз образовање, као и
питање шта ће послужити као исходиште. У овом излагању заступаћу становиште
да образовање усмерено на креативност (да би имало икаквог изгледа дс испуни
свој циљ) мора бити образовање које происходи из научних истраживања и теорија
креативности. Полазећи од ове тезе, најпре ћу се осврнути на неке од најпознатијих
експертских концепција (Стернбергову, Вајсбергову, Ранкову), односно
операционалних критеријума креативности (флексибилност, флуентност,
оригиналност, елаборација) и размотрити њихову релевантност и импликације за
образовни процес. Даље, позивајући се на резултате психометријских, когнитивноексперименталних и историометријских истраживања, настојаћу да идентификујем
оне факторе и услове који се доследно показују као повезани са креативном
продуктивношћу, а који су уједно осетљиви на образовне интервенције. Нешто
конкретније, на основу прегледа литературе о профилима креативних особа,
природи креативних процеса и одликама социокултурних контекста који погодују
појави креативности, даћу сажет приказ емпиријских налаза који сведоче о
посебном значају одређених диспозиција и менталних процеса/стања (унутрашња
мотивација, знање, инкубација, позитиван/негативан афект), односно о
делотворности одређених поступака и уређења (неограничавање времена,
подстицање на стварање аптрактнијих репрезентација проблема, обезбеђивање
менторства). Излагање ћу закључити указивањем на везе између истраживачких
налаза и образовне праксе и формулисањем смерница за организовање наставе од
које се може очекивати да подстиче креативност.
Кључне речи: концепције креативности, истраживања креативности, образовне
импликације.

1

aaltaras@f.bg.ac.rs

11

Creativity as an educational goal and creativity research as
the goal-getter
Ana Altaras Dimitrijević1
University of Belgrade, Faculty of Philosophy, Belgrade, Republic of Serbia
Although creativity is readily declared as a goal of utmost individual and societal
importance, there seems to be little coordinated movement towards its attainment through
education. How can we ensure the utility (vs. the futility) of aspiring creativity in education
and increase our chances of achieving this valuable goal? In this presentation I argue
that, in order to stand any chance of being effective, a creativity-oriented education must
be an education grounded in creativity research and theory. Building on this premise, I will
first look at some of the most prominent expert conceptions (e.g., those proposed by
Sternberg, Weisberg, or Runco) and operational criteria of creativity (e.g., flexibility,
fluency, originality, elaboration) and discuss their educational relevance and implications.
Next, I will draw on psychometric, cognitive-experimental, and historiometric research in
order to pinpoint the factors and conditions that are consistently found to be related to
creative productivity and that are also susceptible to educational intervention. More
specifically, I will review current findings on the qualities of the creative person, the nature
of creative processes, and the features of creativity-related sociocultural contexts, and
present empirical evidence that testifies to the relevance of certain dispositions, states,
and processes (e.g., intrinsic motivation, knowledge, incubation, positive/negative affect),
as well as of particular experimental interventions or real-world facilities (e.g., relaxing
time constraints, encouraging abstract representations, providing mentorship). I will wrap
up the presentation by highlighting the link between research findings and educational
practice and by spelling out the key elements to be recognized and fostered in a
creativity-oriented classroom.
Key words: conceptions of creativity, creativity research educational implications.
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Шта чини образовање у Финској успешним? Анализа иновација у
финском образовном систему
Raisa Venäläinen1
Appraisal Consulting Ky, Finska
Фински ученици постижу бољи успех на међународним тестовима математичке,
научне и језичке писмености, као што је PISA, у односу на вршњаке из других
земаља. Финска се, такође, налази у врху света по економској компетитивности.
Ова презентација даје преглед фактора који су допринели финском образовном
успеху, као и неких конкретних иновација у финском образовно систему. Студија је
базирана на анализи истраживачких извештаја и националних образовнополитичких
докумената. Преглед показује да су разлози иза успеха финских школа веома
комплексни. Многи фактори се односе на школску инфраструктуру, квалификације
наставника, врхунску технологију и уџбенике, али они не објашњавају све. Поред
њих, карактеристике које могу да образложе успех финског образовног система и
његових ученика су и: деветогодишње школовање за све, лидерство у образовању
и аутономија, као и флексибилна одговорност, тј. фокус на учењу, не на тестирању.
Такође, препознавање и вредновање иновација је идентификовано као један од
кључних фактора. Током читавог развоја образовног сектора, постојање и вредност
добрих идеја и пракси у школи су били препознати и поштовани од стране лидера у
образовању. Овај рад закључује да су школе центри иновације и да је подршка
иновацијама кроз курикулум, професионални развој наставника и школску
администрацију кључни фактор за добар академски успех свих ученика.
Кључне речи: иновације у образовању, ученички успех, PISA, фински образовни
систем.
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What makes the Finnish Education successful? An analysis of
innovations in Finnish Education system
Raisa Venäläinen1
Appraisal Consulting Ky, Finland
Finnish students outperform peers of other nationalities in mathematics, science and
reading skills in international comparisons such as PISA. Finland is also ranked top in
economic competitiveness. This presentation introduces a review of the factors which
have contributed to Finland‟s academic success and presents some concrete innovations
in Finnish education system. The study is based on analysis of research reports and
national policy documents. The review shows that explaining the excellence of the
schools in Finland is extremely complex. Many factors refer to school infrastructure;
teacher qualifications, state-of-the-art technology and textbooks, but these do not explain
everything. In addition to those, characteristics that may explain the success of Finnish
educational system and its students include nine-year basic school for all, educational
leadership and autonomy, as well as flexible accountability, i.e. focus on learning, not on
testing. Also, the recognition and appreciation of innovations has been identified among
the key factors. Throughout the education sector development, the existence and value of
good ideas and practices in schools have been recognized and respected by education
leaders. The paper concludes by recognizing schools as innovation centres and by
ensuring that the curriculum, teacher training programs and school administration support
innovation are critical factors for good learning outcomes of the students.
Key words: innovations in education, learning outcomes, PISA, Finnish Education system.
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ИНИЦИЈАТИВА, САРАДЊА, СТВАРАЛАШТВО:
ОПШТА ОДРЕЂЕЊА И ПРИСТУПИ
INITIATIVE, COOPERATION, CREATIVITY:
DEFINITIONS AND APPROACHES

Циљеви образовања, индивидуални идентитет и друштвена
значења иницијативе, стваралаштва и сарадње1
Зоран Аврамовић2
Институт за педагошка истраживања, Београд, Република Србија
Циљ рада је да се теоријски и појмовно испитају иницијатива, сарадња и
стваралаштво са становишта циљева образовања, индивидуалног идентитета и
вредности. У раду се примењује критички аналитичко-теоријски метод који треба да
утврди субјективна и објективна значења вредности иницијативе, сарадње и
стваралаштва. Полази се од теорије друштвеног детерминизма Питирима Сорокина
у коме значења заузимају кључну улогу у друштвеном и културном развоју при чему
се под значењима подразумевају вредности, норме, идеје, интереси и потребе. Ово
становише се критички суочава са конструктивистичким схватањима у којим
искључиво субјект самостално конструише значења. Аутор тврди да друштвена
значења «чекају» сваког појединца, али не као принуда већ као детерминистичики
оквир за сопствена тумачења. Одбацивањем ових теоријских крајности у раду се
афирмише дијалектички приступ који премошћава крајности објективизма и
конструктивизма. У раду се анализирају значења која вредности концепата
„стваралаштво“, „иницијатива“, „сарадња“ имају у односу на њихове опозите –
конформизам, сукоб, рутина. Указује се на различите могућности друштвеног
понашања. Универзални потенцијали човека (стваралаштво, сарадња, иницијатива)
нису израз једне објективно дате суштине, већ су одраз његове универзално
присутне могућности. Оне се могу, али и не морају реализовати. Један разлог је
уплетеност интереса, моћи и комуникације, а други разлог представљају различите
дефиниције појмова иницијативе, сарадње, стваралаштва. Главни налаз се односи
на то да се иницијатива, сарадња и стваралаштво разумеју као образовни циљ који
успоставља равнотежу између друштвених и субјективних значења ових вредности.
Кључне речи: значења, друштво, идентитет, иницијатива, сарадња, стваралаштво.
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Educational goals, individual identity and social meanings of initiative,
cooperation and cooperation1
Zoran Avramović2
Institute for Educational Research, Belgrade, Republic of Serbia
The aim of this work is to theoretically and semantically examine the initiative,
cooperation and creation in relation to educational goals, individual identity, and values. A
critical and analytically theoretical method is used in this work which should establish
subjective and objective values of the initiative, cooperation and creation. The starting
point is Pitirim Sorokin‟s social determinism theory which gives a key role to meanings in
social and cultural development, where meaning is perceived as values, norms, ideas,
interests and needs. This viewpoint is critically confronted with the constructivist attitude
that a subject alone and independently construes meaning. The author claims that social
meanings “wait” for every individual - not as a constraint, but as a deterministic frame for
individual interpretation. Rejecting these theoretical extremes in work affirms a dialectic
approach which bridges the extremes of objectivism and constructivism. This work
analyzes the meanings which the concepts of „creation‟, „initiative‟ and „cooperation‟ have
in relation to their opposites – conformity, clash and routine. It is pointed at different
possibilities of social behavior. Universal human potentials (creativity, cooperation and
initiative) are not the expression of one objectively given essence, but a reflection of
universally present human possibilities. They can, but do not have to be realized. One
reason is the conflict of interests, power and communication, and the other are different
definitions of terms initiative, cooperation and creativity. The main finding is that the
initiative, cooperation and creativity are perceived as educational goals which create
balance between social and subjective meanings of these values.
Key words: meanings, society, identity, initiative, cooperation, creation.
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Савремено образовање - у потрази за еволуцијом или револуцијом
образовне парадигме1
Тамара Боровица2
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад, Република Србија
У раду се анализирају промене изазване технолошком и информационом
револуцијом са краја XX века и њихов утицај на мењање слике света. Уочава се да
су технолошка и информациона револуција промениле, не само начине како
радимо и стварамо, већ и потпуну слику приватног и друштвеног живота човека 21.
века. Иако су школе засноване на нашој култури и рефлектују њене вредности,
технолошке промене које су измениле свет оставиле су образовни системи
непромењеним. Тиме је креиран огроман јаз између процеса учења у школама и
стицања знања у свакодневном животу. Резултат је отуђење образовања од
друштва и од деце која се рађају у тим друштвима. Учесталим променама делова
система или образовним реформама постало је очигледно да, сами по себи, нови
алати не доносе жељену образовну промену. Моћ се не налази у алату. Ауторка
рада решење види у у промени образовне парадигме, а могући правци промене су
бројни. Организација за економску сарадњу и развој (ОЕCD) указује да, уколико је
креативност основни принцип „економије иновација“, онда је најважнији задатак
свих који се баве образовањем да оспособе ученике за колаборативно, креативно
учешће у стварању иновација. Дакле, један од праваца промене образовне
парадигме био би у прихватању да се учење дешава у групи, да је јединица учења
група или колектив и да је креативност данас и средство и циљ индивидуалног и
културног развоја.
Кључне речи: савремено образовање, образовна парадигма, револуција у
образовању.
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Contemporary education - in search of evolution or revolution of the
educational paradigm1
Tamara Borovica2
University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Novi Sad, Republic of Serbia
The paper analyzes the changes caused by a technological and informational revolution
of the late twentieth century and their impact on the changing image of the world. It is
noticeable that the technological and informational revolution has changed not only the
ways we work and create, but also a complete picture of private and social life of a 21st
century man. Although schools are based on our culture and reflect its values, changes in
technology that altered the world have left educational systems unchanged, which
created a huge gap between the learning process in schools and knowledge in everyday
life. The result is alienation of education from society and from children born in these
societies. With frequent changes of educational systems and educational reforms, it
became apparent that new tools do not bring the desired educational change. The power
is not in the tool. The author of the paper sees a solution in changing the educational
paradigm, and possible directions of change are numerous. Organization for Economic
Cooperation and Development suggests that if creativity is the main principle of
“innovations based economy”, the most important task for all involved in education is to
enable students a creative and collaborative participation in creating innovations.
Following that, one of the directions of changes in the educational paradigm would be the
acceptance that learning takes place in a group, that the unit of learning is a group or
collective, and that creativity today is a means and a goal of individual and cultural
development.
Key words: contemporary education, educational paradigm, revolution in education.
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Функционална особа или личност – једна дилема савременог
образовања1
Мирослав Ивановић2
Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, Република
Србија
Оно што се изучава у савременим школама, код нас и у свету, можемо условно
поделити у две категорије. Једно су предмети који оспособљавају ученика за неку
будућу професију, а друго су предмети који су усмерени на развој личности. Оваква
подела се само делимично поклапа са поделом на хуманистичке и остале
предмете, углавном предмете природних наука. Током 20. века уочена је јасна
тенденција ка све већем изучавању предмета који функционално оспособљавају
особе за конкретне професије, а све мање се изучавају предмети који доприносе
само развоју личности. Грчки идеал Паидеа све више уступа место функционалном
образовању. Оваква тенденција условљена је карактером модерне технолошкоинформатичке цивилизације с једне стране и природом рационалног сазнања с
друге стране. Једна од карактеристика оваквог сазнања је кумулативност и све веће
појмовно усложњавање. Као последица овога јавља се све већа потреба за
повећањем времена изучавања, а самим тим нешто се мора изоставити.
Тенденција је да се смањи изучавање хуманистичких предмета усмерених на
васпитање и развој личности. Опширније ћемо образложити корене овакве
тенденције, вредновати је и показати које се опасности крију у њој. С тим у вези,
применићемо феноменолошку методу, ослањујући се на неупитне чињенице
савременог друштва.
Кључне речи: образовање, личност, технолошко–информатичка цивилизација,
знање, друштво.
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Functional person or personality – a dilemma of contemporary
education1
Miroslav Ivanović2
Institute for Criminological and Sociological Research, Belgrade, Republic of Serbia
The field of studies in contemporary schools, here and worldwide, can conditionally be
divided into two groups. The first one are students educated for some future occupation,
and the second one are the subjects regarding personality development. This division
only partially overlaps with the division into humanities and other subjects, mostly natural
sciences. During the 20th century a clear tendency is noticed to increasingly study
subjects which functionally prepare people for specific occupations, and decreasingly the
ones which contribute only to personality development. The Greek ideal Paidea
increasingly cedes to functional education. This tendency is conditioned with the
character of a technologically modern civilization on one side and the nature of rational
enlightenment on the other. One of the characteristics of such enlightenment is
accumulation and growing terminological complexity. As a consequence, there is a
growing need for the extension of a study period, which forces something to be discarded.
The tendency is to reduce the study of humanities regarding education and personality
development. In greater detail, the roots of this tendency will be clarified and assessed,
and its potential dangers will be pointed at. Regarding this, a phenomenological method
will be applied based on valid facts of contemporary society.
Key words: education, personality, technological civilization, knowledge, society.

1

Note: This article is the result of the projects „From Encouraging Initiative, Cooperation and Creativity in
Education to New Roles and Identities in Society“ (No. 179034) and „Improving the Quality and Accessibility
of Education in Modernization Processes in Serbia” (No 47008), financially supported by the Ministry of
Education and Science of the Republic of Serbia (2011-2014).

2ivanmiros4@yahoo.co.uk

22

Изазови савременог образовања
Снежана Јелачић1 и Бјанка Дамјановић
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет, Сомбор, Република Србија
У овом раду ће бити приказани одређени аспекти глобане кризе образовања. Кризу
ћемо покушати сагледати као структуралну и симптоматичну карактеристику
савремених друштава. Акценат ће бити стављен на објашњење парадоксалног
односа између нарастајућих потреба за константим променама и иновирањем са
једне стране, и резултата које те иновације доносе, а које подразумевају смањену
мотивацију и отежану могућност стваралаштва са друге стране. То је продукт
флуидног карактера савремености кога одликују несталност, неизвесност и
незадовољство постојећим. Међутим, оваква дијагноза стања друштва и
образовања не имплицира да су промене и иновације непотребне и да се решење
налази у повратку традиционалним обрасцима. Напротив, неопходност иновирања
остаје на снази. Широк спектар потреба и циљева образовања мора бити
задовољен како би се омогућио индивидуални развој, али и заједништво и сарадња
међу различитим групацијама ученика и наставника. У раду ће бити указано и на
проблематичност појма друштва знања, као и на јаз између педагошке теорије и
праксе. У друштву знања, услед његове тржишне оријентације и потрошачке
културе, знање као вредност потиснуто је у други план и бива осиромашено и
фрагментирано. Како поједина истраживања показују, примат се више не даје
сазнању већ гомилању информација које се оцењују као корисне, а које су лако
доступне, брзо се усвајају и још брже заборављају. На тај начин, све већи степен
образовања парадоксално доприноси настајању једне нове врсте
„необразованости“. У раду ћемо покушти боље да разумемо изазове са којима се
савремено образовање сусреће, односно указаћемо на поједине глобалне препреке
на које образовна политика наилази на путу ка остваривању постављених идеала. У
њему неће бити садржане смернице за разрешење и превазилажење постојеће
кризе, али такође неће бити негирана могућност да свака криза, па и ова, може бити
продуктивна.
Кључне речи: криза образовања, душтво знања, парадокс, иновације.
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Challanges of contemporary education
Sneţana Jelaĉić1 i Bjanka Damjanović
University of Novi Sad, Faculty of Education, Sombor, Republic of Serbia
Certain aspects of global educational crisis are presented in this article. We try to
perceive the crisis as a structural and symptomatic feature of contemporary societies. We
emphasize the explanation of the paradoxical relation between needs for constant
changes and innovations on one hand, and the results that those innovations bring which are lower motivation and smaller possibility of creation - on the other. This paradox
is a product of the fluid character of modern societies which means instability, uncertainty
and dissatisfaction about existence. However, this diagnosis of the state of society and
education does not imply that the changes and innovations are unnecessary and that the
solution is to return to traditional ways. On the contrary, the necessity of innovations stays
in focus. A variety of educational needs and goals must be attained to enable individual
growth, as well as togetherness and cooperation between different groups of, both
students and teachers. Also, it will be pointed at the problematic term „knowledge
society”, as well as at the gap between the theory and practice in education. In knowledge
society, due to its marketing orientation and consumer culture, knowledge as value itself
has been pushed aside and it has been impoverished and fragmented. Some studies
show that collecting information that seem useful, that are easy to get, easy to remember
and easy to forget, has become more important than actual learning. According to that,
the higher the education, the bigger is so called “ignorance”. This article is an attempt to
understand the modern educational challenges; it is an attempt to point at some of the
obstacles that the educational policy has on its way to achieve ideals. No recipes for
overcoming the crisis are offered, but the possibility that every crisis may be productive is
not denied.
Key words: educational crisis, knowledge society, paradox, innovations.
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Иновативност као нови концепт у образовању и предузетништву у
Србији
Десимир Кнежевић1 и Даница Мићановић
Универзитет у Приштини, Пољопривредни факултет, Лешак, Република Србија
Привредна комора Србије, Београд, Република Србија
Аутори се у раду баве питањима унапређивања образовања које се поима и као
индивидуална и као друштвена потреба и циљ. Остварење овог циља захтева врло
сложен приступ како у погледу избора и спецификовања модела унапређивања
учења/образовања одговарајућих за различите нивое образовања (уважавање
узрасних интересовања, процеса интелектуалног развоја), тако и у смислу
уважавања ресурса потребних за подршку овим процесима (професионалне
способности и старосне структуре наставника и родитеља). Наведени фактори су
носиоци унапређења образовања, а истовремено могу бити и фактори органичења
унапређења образовања. Посебно оптерећење на брже и квалитетније
унапређивање процеса савременог образовања врши енорман свакодневни прилив
нових научнотехничких резултата и истина, са којима се они који се образују морају
упознати, сагласно њиховој узрасној структури и професионалној опредељености.
Дакле, поред класичних, основних и примењених знања неопходно је наћи време за
изучавање савремених знања која су значајна за развој сектора рада у савременим
друштвима. Такође, професионална оспособљеност оних који се образују мора бити
базирана на одговарајућој сарадњи привредних предузећа и других субјеката и
образовних институција (усавршавање у правцу повезивања теоријског и практичног
и примене практичних знања у професионалном раду). Повећање обима и садржаја
знања, данас, захтева осавремењивање приступа рада у образовним
институцијама. Један од важних аспеката је развијање креативности у образовном
процесу у оквиру модела који ће укључивати све актере у образовном процесу и
друштвеном контексту. Пракса је показала бројне примере позитивне иницијативе
и стваралаштва наставника, појединаца, школа, друштвених организација који се
манифестују у успесима ђака и студената на бројним националним и међународним
такмичењима. Стога, појединачне примере треба неговати и превентивно
заштитити од евентуалних аномалија.
Кључне речи: унапређивање образовања, различити нивои образовања,
предузетништво, технолошке иновације.
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Innovation as a new concept in education and entrepreneurship in
Serbia
Desimir Kneţević1 and Danica Mićanović
University of Priština Faculty of Agriculture, Lešsak,Republic of Serbia
Serbian Chamber of Commerce, Belgrade, Republic of Serbia
The authors of the paper dealing with issues of improving education is seen as an
individual and as a social need and goal. Achieving this goal requires a complex
approach in the choice of specifying the model and improve the learning / education
appropriate for different levels of education (age respect of interest, the process of
intellectual development) and in terms of respect for the resources required to support
these processes (professional skills and age distribution of teachers and parents). These
factors are the bearers of improving education, and also may be factors and limitations of
improving education. In particular, the load on the faster and better improvement of the
process of modern education is enormous daily flow of new scientific and technical results
and the truth, with which the students must meet, according to their age-structure and
professional orientation. So in addition to the classic, basic and applied knowledge
necessary to find the time for the study of modern knowledge which are important for the
development of the sector work in modern societies. Also, professional competence
students must be based on appropriate cooperation of companies and other entities and
educational institutions (training concerning cooperation between the theoretical and
practical application of practical knowledge in professional work). Increasing the scope
and content of knowledge, today, requires the upgrading of access in educational
institutions. An important aspect is the development of creativity in the educational
process within the model that will involve all stakeholders in education and social context.
Practice has shown numerous examples of positive initiatives and creativity of individual
teachers, schools, community organizations that are manifested in the successes of
pupils and students in numerous national and international competitions. Therefore,
specific examples should be fostered, and preventive protection against possible
anomalies.
Key words: improving education, different levels of education, enterpreneurship, high tech
innovations.
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Иницијатива лидерства на успостављању организационе културе
која се ослања на партнерство и креативност
Небојша Павловић1
Средња школа „Ђура Јакшић“, Рача, Република Србија
Рад се бави питањем промена у друштву и места и улоге школе у тим променама, с
обзиром на тешкоће да се саме школе мењају. Тежиште разматрања је на
најважнијим факторима образовних промена, на лидерству које покреће и
органиазционој култури која је основ развоја партнерства и креативности. У раду
заступамо тезу да је основна улога лидерства у школи предузимање и подстицање
инцијативности као и развијање организационе културе. Лидерство у школи настаје
на специфичан начин, па је због тога директор истовремено и лидер.
Организациона култура у школи се дефинише као општеприхваћена филозофија,
идеологија или систем вредности, претпоставки, веровања, очекивања, ставова
и норми школе. Култура доноси школи стабилност и сигурност, јача ред, олакшава и
снажи предвиђања, дајући школи смисао постојања. Основу рада чини
истраживање чији је циљ сагледавање улоге интеракције лидерства и
организационе културе у креирању успешне школе. Истраживање је реализовано у
16 средњих школа у региону Крагујевца, а у њему је учествовало 413 нааставника.
Подаци су прикупљени путем Денисоновог модела истраживања (ДЛДС, ДОЦС),
који омогућавају да култура и лидерство буду засновани на истим концептима, а
анализирани су дескриптивном методом која је типични поступак идентификације
присутних атрибута ради утврђивања њихове стопе. Основни налаз овог
истраживања је лидерство и организациона култура имају исто порекло и да међу
њима постоји интерактивни утицај. Из ових налаза произлазе следећи закључци
важни за праксу: (а) лидерство и организациона култура су део свести запослених;
б) организациона култура утиче на лидерство уколико је организациона култура
јака; ц) лидерство утиче на креирање органиазационе културе уколико је
организациона култура слаба (утицај ће трајати све дотле док организациона
култура не ојача и започне процес утицаја на лидерство); д) промене у школи
настају оног тренутка када лидерство и организациона култура нису усаглашени
(тада мора доћи или до промена у лидерству, или до промена у организационој
култури што се може искористити за развој школе).
Кључне речи: лидерство, органиазциона култура, партнерство,
промена.

креативност,

1

racapn@gmail.com

27

Leadership initiative to establish an organizational culture that relies
on partnership and creativity
Nebojša Pavlović1
High School „Djura Jaksic“, Rača, Republic of Serbia
This research deals with the changes in society and the place and role of schools in these
changes, considering the difficulties in changing schools themselves. The focus of this
discussion is on the most important factors in educational change, the leadership that
initiates and organizational culture that is the basis for developing partnership and
creativity. In this work it is argued that the basic role of leadership in schools is taking and
encouraging the initiative as well as the development of the organizational culture. The
leadership in schools occurs in a specific way, so a principal is also a leader at the same
time. The organizational culture in schools is defined as a generally accepted philosophy,
ideology or system of values, assumptions, beliefs, expectations, attitudes and school
norms. This culture brings stability and safety to schools, strengthens the order, facilitates
and strengthens the predictions, thus giving schools meaningful existence. The aim of the
research is the role of the interaction of leadership and organizational culture in the
creation of a successful school. The research was conducted on a sample of 16 high
schools in the region of Kragujevac (413 of 983 teachers). The data were collected
through Denison research model (DLDS, DOCS), that enables culture and leadership to
be based on same concepts, and were analyzed with the descriptive method that is a
typical identification procedure for present attributes, in order to determine their rates. The
main finding of this research is also the origin of the leadership and organizational culture,
as well as their interactive influence.
Key words: leadership,organizational culture,partnership, creativity, change.
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Квалитет комуникације школе са јавношћу
Гордана Чапрић1
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, Република
Србија
Планирање, усмереност и начин комуникације са јавношћу, односно са
ваншколским системским окружењем, јасно показују иницијативу и степен
отворености школе за сарадњу са различитим корисницима и интересним групама у
подручју образовања. Почевши од теоријског приказа услова, начина и облика
остваривања комуникације са јавношћу у школама у свету, рад приказује резултате
емпиријског истраживања које се односи на неке аспекте квалитета комуникације
школа у Србији. Циљ истраживања био је да се утврди пракса планирања
комуникације, идентификује кога школе препознају као примарне сараднике, као и
да се утврди коме школе шаљу и какве су структуре поруке које школе упућују
јавности. Истраживање је спроведено у 117 основних и 47 средњих школа и
засновано је на информацијама о комуникацијама које садржи просветни картон
које су школе попуниле и доставиле истраживачу. Добијени резултати су у складу
са постојећим налазима у свету да у школама не постоји стратешко планирање
комуникације. Иако постоји намера да се оствари ефективна комуникација која
треба да помогне унапређењу како интерних односа у школи, тако и развијању
сарадње са родитељима и локалном заједницом, та комуникација је планирана у
начелу, а планови не садрже комуникационе циљеве и активности који доприносе
остварењу тих циљева. Школе највише придају значају комуникацији са државним и
јавним службама, док остале интересне групе, иако препознате, нису у фокусу.
Истраживање такође показује да су поруке које школе упућују, углавном веома
уопштене и намењене широкој јавности. Оне су најчешће рационалног типа и
одражавају елементе промоције, захтева за помоћ или подршку, док су у мањем
броју у питању морални или емоционални апели. Без обзира на садржај, поруке су
углавном структуриране на начин који не доприноси остварењу комуникационих
циљева. Иако у истраживању нису посебно испитивани комуникациони канали,
уочава се тенденција да и када школе планирају комуникацију, она се пре свега
односи на развој електронске комуникације са окружењем.
Кључне речи: комуникација, стратегија, школа, ваншколско системско окружење.

1

gcapric@gmail.com

29

Quality of school external communication
Gordana Ĉaprić1
Institute for Education Quality and Evaluation, Belgrade, Republic of Serbia
Planning, orientation and the way of communication to the public emphasize the initiative
and willingness of schools to cooperate with different users and stakeholders in
education. Starting from a theoretical view, considering the forms and practices of
communication in schools worldwide, the paper presents the results of empirical research
related to some aspects of external communication of schools in Serbia. The goal is to
get insight into communication planning practice, to identify which target groups are
recognized by schools as primary, as well as to determine who schools address to and
what the structure of the messages that schools send to the public is. The survey was
conducted in 117 primary and 47 secondary schools and was based on the information
from school report cards provided by the schools. The obtained results are in accordance
with the world current data that say there is a lack of strategic planning of communication
in schools. Although it is intended to build effective communication which should improve
internal relations within schools and develope cooperation with parents and local
community, this communication is only planned in general. The plans do not contain
communication objectives and activities which should contribute to achieving these goals.
The schools value the communication with state and public services the most, while other
interest groups are not in focus, although previously recognized. The research also shows
that messages broadcast by schools, are mostly general and aimed at the general public.
These are usually rational, reflecting ideas of promotion or requests for support, while in a
small number of cases these messages represent moral or emotional appeals.
Regardless of the content, messages are generally structured in a way that does not
contribute to achieving communication objectives. Although the survey did not consider
exploration of communication channels, there is a tendency that is, in terms of planning
the communication in schools, primarily related to the development of electronic way of
communication with the community.
Key words: communication, strategy, schools, public relation.
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СТВАРАЛАШТВО И КРЕАТИВНОСТ У
САВРЕМЕНОЈ ШКОЛИ
CREATIVITY IN THE CONTEMPORARY SCHOOL

Да ли је могуће подучавати стварање музике у општеобразовном
контексту?1
Бланка Богуновић2
Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности, Београд,
Република Србија
Феномен дечјег стварања музике (компоновање и импровизовање) у настави
музичке културе у оквиру општег образовања ствара нове изазове пред наставнике
музике и покреће многа питања везана за развој дечјих креативних потенцијала и
неговање склоности ка експериментисању тим потенцијалима. У том смислу важна
су питања зашто укључујемо креативне активности у наставу, како наставник може
да омогући, пре него да онемогући, диспозицију слободе, креативности и интуиције,
да ли су наставници спремни/образовани за то. У многим земљама стваралачке
активности су део курикулума, али још увек постоји јаз између аспирација и праксе.
Основни проблеми тичу се несигурности наставника и избора адекватних метода и
материјала. Теоријски модели, који се односе на дечије креативне активности, могу
да дају смернице за налажење одговора на питања како, када и шта, и то су:
“Спирални” модел музичког развоја, заснован на узрасним променама у дечијим
композицијама опаженим у контексту разреда и Прогресивни модел у седам фаза о
томе како почетник учи да импровизује. Истраживачки налази, који су уједно и
подстицаји за праксу, указују да: композициони процесс може да охрабри децу да
размишљају о процесу учења који се одвија током музичког експериментисања;
искуства импровизовања и компоновања могу бити одређена међуигром између
покрета тела и преференције музичког инструмента; показано је да деца која раде у
паровима са пријатељима комуницирају вербално и музички и имају боље
резултате. Постоји висок степен слагања око тога да подучавање компоновању и
импровизовању, у традиционалном смислу није могуће, већ да оно може једино
бити омогућено у окружењу које је осмислио наставник и у коме је нагласак стављен
на процес а не на исходе.
Кључне речи: стваралачке активности, компоновање и импровизовање музике, деца
у основној школи, школа општег образовања.
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Is it possible to study music creation in the context of general
education?1
Blanka Bogunović2
Univeristy of Arts in Belgrade, Faculty of Music Arts, Belgrade, Republic of Serbia
The phenomenon of children music creation (composing and improvising) in music
classes in the frame of general education creates new challenges for music teachers and
sets off many questions related to the development of children‟s creative potentials and
nurture of disposition to experiment with these potentials. In that sense, it is important
why we include creative activities in class, how a teacher can enable more than disable
the disposition to freedom, creativity and intuition, and if teachers are ready or educated
for that. Creative activities are a part of a curriculum in many countries, but there is still a
gap between aspirations and practice. Main problems regard teachers' insecurity and
choice of adequate methods and materials. Theoretical models, which regard children's
creative activities, can give directions to find answers to how, when and what, and those
are the „spiral“ model of musical development, based on age changes in child
compositions noticed in the context of a class, and the progressive model in seven stages
about how beginners learn to improvise. Research findings, also being a stimuli for
practice, show that a composing process can encourage children to think about the
learning process which goes on during musical experimentation; improvising and
composing experience can be shaped with play of body movements and choice of a
musical instrument; it has been shown that children who work in pairs with friends
communicate verbally and musically, and have better results. There is a great degree of
agreement that teaching composition and improvisation in a traditional sense is not
possible, but that it can only be possible in the environment shaped by a teacher where
the emphasis is on the process instead of the outcome.
Key words: creative activities, composing and improvising music, children in primary
schools, general education schools.
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Функција уџбеника у подстицању способности стварања лепог
кроз призму естетске културе
Жана Бојовић1 и Данијела Судзиловски
Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет, Ужице, Република Србија
У фокусу овог рада је разматрање иницијативе и стваралаштва које се активирају
кроз развој способности стварања лепог путем уџбеника. Циљ рада је
идентификација структурних елемената уџбеника који су у функцији буђења и
подстицања способности стварања лепог као једног од задатака естетског
васпитања. У теоријском делу рада, полазећи од основних поставки теорије
наставе и зоне „наредног развоја“ које је дао Виготски, а које су нам послужиле као
основа за даља разматрања, размотрићемо и појмовне одреднице важне за
разумевање суштине рада. У истраживачком делу биће приказани резултати
анализе садржаја уџбеника који се користе у раду за наставне предмете Српски
језик, Музичка култура и Ликовна култура од првог до четвртог разреда основне
школе. Из целокупне понуде уџбеника који је одобрило Министарство просвете и
науке Републике Србије издвојили смо, као предмет истраживања, уџбенике које
нуди Завод за уџбенике из Београда. За ову издавачку кућу определили смо се због
њене дуге традиције у уџбеничком издаваштву. Предмет анализе била су издања
која су коришћена током школске 2010/11. године. Анализа функционалности
уџбеника у подстицању способности стварања лепог прелама се кроз његове
унутрашње структурне елементе. Прелиминарни резултати показују да сви
структурни елементи нису подједнако подстицајни, односно да је могуће указати на
структурне елементе који су у већој мери у функцији подстицања способности
стварања лепог, али и на оне који то нису.
Кључне речи: уџбеник, зона наредног развоја, способност стварање лепог.
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The function of textbooks in stimulating the ability to create beauty,
seen through the prism of aestethic culture
Ţana Bojović1 and Danijela Sudţilovski
University of Kragujevac, Teacher Training Faculty, Užice, Republic of Serbia
The focus of this paper is to examine the initiative and creativity activated through the
development of the ability to create beauty, and channeled through textbooks. The aim
is to identify the structural elements of textbooks responsible for awakening and
stimulation of the ability to create beauty, which represents one of the tasks of aesthetic
education. In the theoretical part of this paper we are to examine the conceptual
determinants important for understanding the essence of the paper, starting with the basic
postulations of the theory of education and the zone of ''proximal development'', given by
L.S. Vygotsky and used here as a basis for further analysis. The research part of the
paper will present the results derived by content analysis of the textbooks used in the
following courses - Serbian Language, Music and Arts, from the first to the fourth grade of
elementary school. From the overall offer of textbooks approved by the Republic of
Serbia's Ministry of Education and Sports, we have selected the textbooks published by
the Belgrade Institute for Textbook Publishing and Teaching Aids, as our case study. The
reason for choosing this particular publishing house is its long tradition in textbook
publishing. The subject of analysis are the textbooks published for the academic year
2010/2011. The analysis of functionality of textbooks in stimulating the ability to create
beauty is diffracted through its internal structural elements. The preliminary results show
that not every structural element is equally stimulating, namely it is possible to point out
the structural elements that are more efficient in stimulating the ability to create beauty,
but it is also possible to point out the elements that are not.
Key words: textbook, zone of proximal development, ability to create beauty.

1

rzjzboj@ptt.rs

36

Подстицање дечијег стваралаштва применом индивидуализованог
приступа ученику у настави ликовне културе1
Александра Јоксимовић2 и Миља Вујачић
Универзитет у Београду, Факултет ликовних уметности, Београд, Република
Србија
Институт за педагошка истраживања, Београд, Република Србија
У раду се разматрају могућности за подстицање дечијег стваралаштва у настави
ликовне културе и истиче се потреба за применом индивидуализованог приступа у
раду са децом. Неадекватни поступци, садржаји и методе рада на часовима
ликовне културе могу да смање мотивацију детета и спутају дечије стваралаштво.
Индивидуализовани приступ је у складу са природом ликовног стваралаштва, па би
требало да буде доминантан у настави ликовне културе. Подстицање природних
импулса за бављењем материјалима, за стварањем и истраживањем код ученика и
усредсређивање пажње и ученика и наставника на процес стварања а не на крајњи
производ, представљају основу за добру наставу ликовне културе и подстицање
дечијег стваралаштва. Настава ликовне културе би требало да подстиче ученике да
дођу до нових инвентивнијих решења која нису наметнута и диктирана, већ
представљају спонтани израз детета, неконтролисани импулс, који може настати
као одраз емотивне напетости, искуства и властитог самоизражавања. Дат је приказ
специфичних метода које се могу користити у настави ликовне културе, а које су у
складу са следећим карактеристикама ликовног васпитања: естетска комуникација,
креативни процеси, комплексност ликовне културе и индивидуалност ликовне
активности.
Кључне речи: настава ликовне културе, индивидуализовани приступ, дечије
стваралаштво.
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Encouragement to a child’s creative process applying the
individualized student approach in art classes1
Aleksandra Joksimović2 and Milja Vujaĉić
University of Belgrade, Faculty of Fine Arts, Belgrade, Republic of Serbia
Institute for Educational Research, Belgrade, Republic of Serbia
This work is about considering the options to encourage a child‟s creative process in art
classes and it emphasizes the need to apply the individualized approach when working
with children. Inadequate actions, contents and work methods in art classes could reduce
child‟s motivation and hinder their creative productivity. The individualized approach is in
congruence with the nature of artistic productivity, so it should be dominant in art classes.
Stimulating students‟ natural impulse to handle materials, to create and explore, and
directing their and teachers‟ attention to the creative process instead of the final product
present the basis for good art classes and encouragement to a child‟s creative process.
Art classes should excite students to reach new inventive solutions which are not given or
dictated. They should present a child‟s spontaneous expression and uninhibited impulse
which can emerge as a reflection of emotional charge, experience and self-expression. A
display of specific methods is given, which can be used in art classes, which are also in
correlation to the following characteristics of art classes: esthetic communication, creative
processes, complexity of fine art and individuality of its activities.
Key words: art classes, individualized approach, child‟s creative process.
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Педагошка подршка ликовно даровитом ученику
Мирослава Којић1, Загорка Марков
Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Кикинда, Република Србија

Тема рада је развијање креативних потенцијала кроз индивидуализовани педагошки
програм подршке талентованом детету. Нагласак је на значају увремењене процене
креативних потенцијала детета, континуиране подршке (професионалне и
породичне) развијању потренцијала и праћењу његове реализације. Тема је
спецификована кроз студију случаја која прати развој ликовно даровитог детета од
његове треће до осме године. Иницијатива породице (оца дечака) и сарадња са
ликовним педагогом (специјализован за методику ликовног васпитања) одвијала се
у неколико фаза. Прва је потврђивање дечаковог јединственог талента који се
највише испољавао у особеном визуелном памћењу дечака. Друга је примена
индивидуализованог програма подршке у коме чланови породице активно учествују
што је значајно за јачање самопоуздања детета. Током примене индивидуалног
програма креирана је скала процене ликовне креативности која је послужила
праћењу ефеката овог програма. Позитивни ефекти индивидуализованог рада
потврђени су применом назначене скале – исказани као слобода и оригиналост
ликовног израза. Поред композицијски добро постављених елемената, уочава се
јединственост у призказивању детаља у ликовном домену на непоновљив начин.
Прецизност, имагинација, сензитивност и емоције вођене изнадпросечно
развијеном моториком и дивергентним мишљењем резултирају непоновљивим
ликовним решењима. Налази ове студије случаја указују на неопходност
препознавања, иницирања и подстицања стваралаштва на што ранијем узрасту.
Кључне речи: ликовна даровитост, индивидуални програм подршке.
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Educational support to a fine arts talented pupil
Miroslava Kojić1 and Zagorka Markov
Teacher Training College, Kikinda, Republic of Serbia
The authors describe the effects of individualized educational program of support to
children identified as artistically talented pupils at the age of three. This work illustrates
artistic creativity of an adopted boy from the age of three to the age of eight. The initiator
of the support program is boy‟s step-father who sees the child‟s talent as a possibility of
his son‟s affirmation in the future. Constant participation of boy‟s father aimed to
strengthen child‟s self-confidence is quite relevant for this research. The father brings his
son‟s drawings to an eminent fine arts methodologist and artist for evaluation. The
teacher confirms the boy‟s unique talent. The essence of his talent is in his seldomly
expressed visual memory embroidered with utter sensibility and spontaneity. Since his
age of three, the teacher has applied an individualized educational program of support.
The teacher has created an evaluation scale for child‟s artistic creativity to monitor the
effects of the individualized educational program. The aim of the program is the
development of child‟s talent to its biologic maximum. Application of the evaluation scale
confirms the positive effect of the program. They are observed in the enormous freedom
and originality of artistic expression. Along with well-set elements in the composition,
uniqueness in detailed depiction is observed in unrepeatable style. Boy‟s precision,
imagination, sensitivity and emotions lead by movements developed above the average,
assembled with his divergent thinking result with unrepeatable artistic expression. This
research indicates the necessity of identification, initiation and stimulates creativity at the
earliest age possible.
Key words: artistic talent, educational support.
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Подстицање креативног мишљења у уџбеницима природних наука
пре, током и након реформе курикулума
Морана Колудровић1
Универзитет у Сплиту, Факултет хуманистичких и друштвених наука, Сплит,
Република Хрватска
Примена курикуларне реформе, која је заснована на конструктивистичкој, научнохуманистичкој и креативно-иновативној парадигми, подстицање креативности и
развојо дивергентног мишљења имају значајну улогу у реализацији образовног
процеса. Будући да су сви делови образовног система у Хрватској обухваћени
реформом, и имајући у виду да су уџбеници још увек најрепрезентативније средство
наставе, циљ овог истраживања био је да испита како су представљени задаци и
питања који подстичу креативно мишљење у уџбеницима природних наука. Циљ је
био да се одреди да ли постоје разлике у подстицању креативног мишљења у
уџбеницима пре, током и након реформе курикулума. У истраживање је било
укључено 2207 задатака и питања из уџбеника „Познавање природе“ за трећи
разред основне школе, који је коришћен пре реформе курикулума (1998/1999),
током увођења националних образовних стандарда (2006/2007), као и после
спроведене реформе курикулума (2010/2011). У анализи задатака и питања
коришћена је прилагођена листа задатака и питања за креативно мишљење
(George, 2005). У листи се издваја осам основних начина подстицања креативног
мишљења: флуентност, флексибилност, елаборација, оригиналност, комплексност,
ризик, маштовитост и радозналост.Резултати добијени анализом садржаја показују
статистички значајне разлике између најновије генерације уџбеника и две
претходне у односу на укупан број задатака и питања који подстичу креативно
мишљање. Не постоји статистички значајна разлика између две старије генерације
уџбеника. Такође, анализа задатака и питања по појединачним категоријама
креативности показује да се задаци у све три генерације највише односе на
флуентност, флексибилност, ризик и оригиналност, а мање на остале категорије.
Кључне речи: реформа курикулума, подстицање креативног мишљења.
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Encouragement of creative thinking in natural sciences coursebooks
before, during and after the introduction of the curricular reform
Morana Koludrović1
University of Split, Faculty of Humanities and Social Sciences, Split, Republic of Croatia
Implementing curricular reform based on constructivist, scientific-humanist and creativeinnovative paradigms of education, encouraging creativity and developing divergent
thinking have an important role in theoretical organization and realization of educational
process. Since all the segments of educational system in Croatia are encompassed by
the reform, and because course books are still the most represented teaching medium,
the aim of this research was to explore representation of tasks and questions that
encourage creative thinking in natural sciences course books. The aim was to define
whether there are differences in encouragement of creative thinking in course books
before, during and after the introduction of curricular reform. The research included 2207
tasks and questions from natural sciences course book for the third grade of primary
school used before the curriculum reform (1998/1999), during the introduction of national
educational standards (2006/2007), and after the curricular reform (2010/2011). In
analyzing tasks and questions, the adapted list of tasks and questions for creative
thinking was used (George, 2005). The list distinguishes eight basic categories of creative
thinking encouragement: fluency, flexibility, elaboration, originality, complexity, risk,
imagination and curiosity.The results obtained using content analysis indicate statistically
significant differences between the newest and the two older versions of course books
with respect to the total number of tasks and questions that encourage creative thinking.
No significant differences were found between the two older textbook versions.
Furthermore, the analysis of questions and tasks according to individual creativity
categories showed that the tasks in all three generations of textbooks mostly related to
the categories of fluency, flexibility, risk and originality, while the other analyzed
categories were less prominent in all course books. Although modern course books
contain more tasks and questions for encouraging creative thinking, the obtained results
imply that inclusion of all creativity categories should enrich the development of divergent
thinking and encourage creativity among students.
Key words: curricular reform, encouragement of creative thinking.
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Мишљење и ставови учитеља о стваралаштву у настави1
Миленко Кундачина2 и Мирјана Илић
Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет, Ужице, Република Србија
Савез учитеља Републике Србије, Београд, Република Србија
Аутори указују на сложеност стваралаштва као методичке категорије уз критичко
опсервирање индивидуалних карактеристика учитеља ствараоца у иновативним
моделима наставе и образовно-васпитног процеса. При томе имају у виду да
стваралаштво наставника прати низ активности. Оно се планира, организује,
реализује, усмерава, координира, подстиче, контролише и вреднује. Из тог разлога
и у контексту реформе школе поставља се питање на ком нивоу је методичка
оригиналност стваралаштва и колико је обезбеђена афирмација стваралачких
потенцијала учитеља, праћена друштвеним разумевањем и подршком микро и
макросредине. Предмет истраживања представљају ставови и мишљења учитеља
стваралаца о томе који су то чиниоци који подстичу стваралаштво и шта треба да
чине савремена школа и струковна удружења да би обезбедила подршку
креативности у образовно-васпитном процесу. Циљ истраживања је усмерен на
упознавање профила учитеља ствараоца и сагледавање услова у којима се одвија
процес стваралаштва у настави. Истраживање је обављено на узорку од 150
учитеља који су својим примерима „добре праксе“ учествовали на Сабору учитеља
Србије и Смотри стваралаштва ученика и учитеља у изборним предметима 2010. и
2011. године. Прелиминарни резултати истраживања указују: (1) да су властита
афирмација и жеља за побољшањем наставног процеса основни мотиви у
стваралаштву учитеља; (2) да процес креативности учитеља настаје као лична
иницијатива; (3) да учитељи позитивно процењују своју оспособљеност за поједине
вештине у стваралачком процесу; (4) да је за реализацију стваралаштва
најпогоднија настава по нивоима; (5) да је организација смотри стваралаштва са
примерима „добре праксе“ добила значајну подршку; (6) да је подршка школе
стваралаштву наставника недовољна; (7) да је укљученост учитеља стваралаца у
програме рада са даровитим ученицима на нивоу пожељног.
Кључне речи: учитељ, настава, стваралаштво, ставови, мишљења.
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The opinions and views of primary school teachers on creativity in
teaching1
Milenko Kundaĉina2 and Mirjana Ilić
University of Kragujevac, Teacher Training Faculty, Užice, Republic of Serbia
Primary School Teacher Association of the Republic of Serbia, Belgrade, Republic of
Serbia
The authors of this paper consider the complexity of creativity a methodological category
with a critical observation of individual characteristics of teachers as creators in innovative
teaching models and the educational process. They take into account the fact that
teacher‟s creativity is followed by a series of activities. It is planned, organized,
implemented, directed, coordinated, supported, controlled and evaluated. For this reason,
and in the context of school reform, a question on the level of methodological originality of
productivity is raised altogether with the provided degree of affirmation of the teacher‟s
creative potential, followed by social understanding and the support of micro and macro
environment. As far as the subject of the research is concerned, the focus is on the views
and opinions of primary school teachers as creators on the factors that encourage
creativity. The paper asks a question on the changes in modern schools and professional
associations to be made, in order to provide support for creativity within the educational
process. This research is focused on familiarizing with the primary school teacher profile
as well as on the conditions where this creative process takes place. The survey was
conducted on a sample of 150 teachers whose examples of “good practice” participated
in the Serbian Teaching Convention, as well as in the Creativity Exhibition of Students
and Teachers in optional subjects, 2010 and 2011. The preliminary results indicate: (1)
that the personal affirmation and the eagerness to improve teaching process are the main
motives in the teacher‟s creativity, (2) that the teacher‟s creativity process occurs on
individual initiative, (3) that teachers positively evaluated their capacity for specific skills in
the creative process, (4) that teaching on different levels is the most suitable for the
realization of creativity, (5) that the organization of Creativity exhibitions with the
examples of "good practice" received considerable support, (6) that the school support for
teacher‟s creativity is not enough, (7) that the primary school teachers‟ involvement in
working with gifted students is at the desired level.
Key words: teacher, teaching, creativity, opinions, views.
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Да би школа била иновативна и креативна, мора бити слободна:
прилог проблему децентрализације школства
Вигор Мајић1
Истраживачка станица Петница, Петница, Република Србија
У раду се разматра проблем односа степена централизације у образовном систему
Србије и спремности школе да се упушта у развој нових метода и садржаја рада.
Изложена су нека основна питања у вези са степеном аутономије школе и
конкуренције која се између школа развија као и регионалних разлика у Србије које
имплицирају потребу за повећавањем самосталности у раду школа. Такође се
разматра и проблем осигуравања минимума квалитета исхода у школском систему
са мањим степеном централизације од садашњег. Поставља се питање да ли се у
снажно централизованом систему може очекивати од наставника и ученика да буду
креативни и иновативни преко нивоа који систем допушта. Аутор наглашава и
проблем отпора разликама у школству који се, по правилу, оправдава страхом од
пада квалитета у појединачним школама али најчешће резултира, управо,
опадањем иницијативе и квалитета у систему у целини.
Кључне речи: децентрализација, аутономија сколе, иновације, образовни систем,
образовна политика.
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In order to become creative and innovative, a school must be free: a
contribution to the problem of decentralization of the national
education system
Vigor Majić1
Petnica Science Center, Petnica, Republic of Serbia
In the paper, the author discuss the problem of relation between the degree of
centralization in the national educational system and the readyness of school to develop
and apply new methods and activities. Some fundamental questions related to the
connection between school autonomy and competition between schools are presented as
well as the implications of regional differences in Serbia to the needs to increase
autonomy of schools. The problem of outcome quality assurance in the less centralized
school system is also discussed. The author see the question if we may expect in existing
centralized system that teachers and students become more creative and innovative
above the certain level. He points the problem of resistance to differences among schools
which is defended by the fear of drop in quality in some schools, but results in loss of
initiative and quality in the entire system.
Key words: Decentralization, School autonomy, Innovations, Educational system,
Educational policy
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Како наставници схватају и опажају креативност1
Славица Максић2 и Бојана Бодрожа
Институт за пеагошка истраживања, Београд, Република Србија
Предмет проучавања представљају мишљења наставника о томе шта чини
креативност и како се испољава. Ово испитивање спроведено је у склопу ширег
истраживања имплицитних теорија наставника о развоју и подстицању
креативности у школи. Имплицитне теорије наставника значајне су због утицаја који
имају на њихов педагошки рад, а освешћавање тих уверења може помоћи да се
унапреди рад на подстицању креативности. Циљ овог истраживања био је да се
испитају имплицитне теорије наставника о природи креативности и њеном
испољавању. Просветни радници (Н=121) који су запослени у основним и средњим
школама у Србији одговарали су на Упитник који је садржао питања отвореног типа.
Прикупљени подаци анализирани су квалитативном методологијом, уз
дескриптивни квантитативни опис (фреквенције и проценти). Добијени одговори
категорисани су на два нивоа (нижи и виши), а од категорија вишег реда сачињена
су два модела креативности. За одговоре на питање о томе шта је креативност,
дефинисано је 20 категорија нижег реда, а за одговоре на питање како се она
испољава – 23 категорије. У оба случаја дефинисано је по 9 категорија вишег реда,
које су биле истоветне (способности, особине личности, мотивација, интересовања
и знања, машта и игра, наследни фактор, креативна продукција, успех и
оригиналност), што је омогућило међусобно поређење модела. Први модел назван
је концептуални, јер указује на то како наставници схватају креативност, док је други
модел именован као манифестни, јер садржи опис креативности на основу њених
испољавања. Концептуални и манифестни модел се у великој мери преклапају, а
оно у чему се разликују може имати теоријску и практичну корист. У концептуалном
моделу чешће се појављује оригиналност, а у манифестном особине личности и
креативна продукција. Међу наведеним особинама личности издвајају се јак его,
савесност и социјална оријентација као специфичности манифестног модела.
Кључне речи: наставници, креативност, схватања, опажавања, концептуални и
манифестни модел.
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Teachers’ concepts and percetions of creativity1
Slavica Maksić2 and Bojana Bodroţa
Institute for Educational Research, Belgrade, Republic of Serbia
This study deals with teachers‟ opinions about what creativity is and how it manifests
itself. The research was conducted as a part of a wider research of implicit teacher
theories about the development and encouragement of creativity in schools. Teachers‟
implicit theories are important because of the influence they have on teachers‟ work, and
throwing light on them could help advance work on supporting creativity. The objective of
this research was to investigate the teachers‟ implicit theories about the nature of
creativity and its manifestation. Teachers (N=121) employed in Serbian primary and
secondary schools answered a questionnaire which consisted of open-ended questions.
Collected data were analyzed with qualitative methodology along the sides of a
quantitative method (frequencies and percentage). Teachers‟ answers were categorized
in two levels (upper and lower), and two creativity models comprised the upper one.
Twenty lower-level categories were defined for the answers to the question what creativity
was, and 23 for the answers to the question how it manifests itself. In both cases 9 upperlevel categories were defined, which where the same (abilities, personality traits,
motivation, interests and knowledge, imagination and playfulness, genetic inheritance,
creative production, success and originality), which enabled comparison of these models.
The first was called the conceptual model, because it shows how teachers understand
creativity, while the second was called the manifest model, because it contains the
description of creativity based on its manifestation. The conceptual and manifest models
greatly overlap, and their differences can have theoretical and practical values. Originality
appears more often in the conceptual model, and personality traits and creative
production in the manifest one. Among mentioned personality traits, strong ego,
conscienciousness, and prosocial orientation stand out as distinctive features of the
manifest model.
Key words: teachers, creativity, concepts, perceptions, conceptual and manifest models.
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Креативност наставника у савременој школи и целоживотно
образовање
Игор Радека1
Универзитет у Задру, Одељење за педагогију, Задар, Република Хрватска
У традиционалној школи, која је утемељена на концепту традиционалног
образовања, креативност наставника своди се на потрагу за бољим начином
подучавања унутар предавачког система. Данас су развијена друштва напустила
традиционалну школу. Структура савремене школе утемељена је на концепту
целоживотног образовања. Транзиција из традиционалне у савремену школу
представља дуг процес који се не може спровести без структурних друштвених
промена и доприноса наставника. Промена школе, пре свега, зависи од промене
наставника. Наставник, који је вођен принципима целоживотног образовања на
стваралачки начин креира сопствени развој не само на темељу формалног
образовања, него и неформалним и информалним учењем. Фокус пажње код
целоживотног образовања наставника пребацује се с унапред одређеног начина
образовања, који је идентичан за све наставнике, на исходе учења, тј. на
формирање компетенција које сваки наставник сам ствара. Целоживотно
образовање наставника даје више могућности наставницима да иновирају
наставни процес користећи притом различите наставне методе. Као резултат тога,
учениково традиционално пасивно усвајање знања замењује се активним
овладавањем процесом стицања знања. Без те суштинске промене нема савремене
школе нити целоживотног образовања. У раду се анализира креативни потенцијал
наставника, препреке које стоје на путу ка осавремењивању школе, као и значај који
наставници имају за имплементирање целоживотног образовања у савременом
друштву.
Кључне речи: наставник, школа, креативност, целоживотно образовање.
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The creativity of teachers in modern schools and lifelong education
Igor Radeka1
University of Zadar, Department of Pedagogy, Zadar, Republic of Croatia
In traditional school, based on the concept of traditional education, teacher creativity is
mainly narrowed down to a search for better approaches within the system of teaching.
Developed societies leave traditional education. The structure of modern school system
was founded on the concept of lifelong education. The transition from a traditional to
modern school is a long process that cannot be conducted without structural social
changes and the contribution of teachers. The changing of schools from within depends
primarily on changes in teachers. A teacher guided by the principles of lifelong education,
creates his own development, using the whole spectrum of possibilities within formal
education along with informal learning framework. Thus, the focus of attention shifts from
the predetermined way of training, the same for all teachers, to the learning outcomes, or
more precisely to the formation of competencies individually created by each teacher.
Lifelong education gives more options to the teachers to innovate their teaching using
different educational methods. As a result, a student‟s passive adoption of knowledge is
being replaced by an active control over the process of pupils‟ knowledge acquisition.
Without this substantial change, there are no modern schools, nor there is lifelong
education. The paper analyzes the creative potential of teachers, the obstacles in the
realization of modern schools, as well as the importance of teachers for the implementing
lifelong education in a modern society.
Key words: teacher, school, creativity, lifelong education.
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ИНИЦИЈАТИВА, САРАДЊА И
СТВАРАЛАШТВО: ОКВИР ЗА ПРОФЕСИОНАЛИ
РАЗВОЈ НАСТАВНИКА И ВАСПИТАЧА
INITIATIVE, COOPERATION , CREATIVITY:
FRAMEWORK FOR TEACHER PROFESSIONAL
DEVELOPMENT

Супервизија – процес проактивног стварања
Мила Бељански1
Центар за социјални рад, Сомбор, Република Србија
Постојећа знања и професионално искуство које учитељи и наставници поседују
врло често нису довољни за квалитетан васпитно-образвовни рад у све захтевнијем
и променљивом педагошком дискурсу. Супервизија у подручју васптања и
образовања релативно је нов облик усвајања професионалних знања. У раду се
полази од схватања супервизије у школи као модела усвајања професионалних
знања и професионалног развоја стручњака, просветног радника као
рефлектирајућег практичара. Она представља могућност за континуирани развој
личне и професионалне компетенције наставника. То је креативни простор у којем
супервизант у сарадњи са супервизором учи из личног искуства, тражи решења за
проблеме са којима се суочава. У раду су приказане две основне форме
супервизије – групна и индивидуална супервизија. Циљ рада је да се прикаже значај
употребе неконвенционалних и креативних техника и метода у супервизијском
процесу у школи, јер је стваралаштво само по себи слободно и основа креативне
личности. Креативне методе и технике које се користе у супервизијском процесу
омогућавају буђење човекових потенцијала, отварају читаво поље на којем се
удружују стваралачке снаге супервизора и супервизанта због бољег разумевања
сложене васпитно-образовне проблематике и оснаживања стручњака за
квалитетније проналажење решења проблема. Посматрано из ове перспективе, у
раду је дата анализа посебне добити од супервизијског рада као проширивања
могућности учења из различитих примера и из туђег искустава, креативним
методама и техникама, јер наше учење постаје проактивно – усмерено на слична
туђа искуства која нам помажу да предвидимо сопствено понашање у сличној
ситуацији.
Кључне речи: супервизија у школи, креативне технике, проактивно стварање.
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Supervision - the proactively creative process
Mila Beljanski1
Center for social work, Sombor, Republic of Serbia
The existing knowledge and practical experience that teachers possess is often not
adequate for a qualitative educational work in the ever-changing and more demanding
scope of education. Supervision in the field of education is a relatively novel approach to
acquisition of professional skills. The paper is based on seeing supervision as a model of
acquiring professional skills and professional development of teachers as practitioners
who reflect upon their work. It represents an opportunity for a continuous development of
both personal and professional competences of the teacher. It is a creative domain in
which the supervised professional working with the supervisor learns from experience and
seeks solutions for the problems he faces. The paper shows two basic forms of
supervision - individual and group. The goal of the paper is to point at the significance of
using non-conventional creative techniques and methods in a supervising process at
schools, for creativity itself is liberating and a base of a creative personality. Creative
methods and techniques used in supervising process allow for awakening of one‟s
dormant possibilities and open up an entirely new field where creative powers of the
supervisor and the supervised are joined with the goal of better understanding of the
complex education problems, enabling professionals to solve problems in a better way.
As seen from this standpoint, additional benefits from the supervision will be analysed as
means of expanding ways of learning from different examples and other‟s experience,
using creative methods and techniques because our learning becomes proactive - aimed
at similar experiences of others which help us predict how we would react in a similar
situation.
Key words: supervision at schools, creative techniques, proactive creation.
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Компетенције за сарадњу између професионалаца различитих
профила у предшколском контексту
Татјана Вонта1
Педагошки институт, Љубљана, Република Словенија
Током протекле деценије у Словенији је дошло до значајног развоја у области
предшколског образовања и бриге о деци предшколског узраста. Законом је
предвиђено присуство стручњака различитих нивоа квалификација у свакој
учионици. У нашој презентацији представићемо резултате студије случаја која се
бавила односима и одговорностима запослених који раде у једној учионици у оквиру
предшколске установе, као и идентификацијом компетенција које су значајне за
сарадњу различитих професионалаца (предшколски наставник, асистент
предшколског наставника) и полупрофесионалаца (као што су ромски асистенти),
који су укључени у процес образовања и бриге о деци. Посебно се усмеравамо на
питања њихове укључености у процесе посматрања, процењивања, планирања,
сарадње са родитељима, професионалног развоја и узајамне интеракције. За
добијање одговора на ова питања у нашем истраживању смо користили различите
изворе информација: податке од директора школа, наставника, наставничких
асистената, ромских асистената, родитеља и од деце. Подаци су прикупљени у
контекстима који се разликују према организационој структури институције и
демографским карактеристикама. Налази овог истраживања указују на низ
значајних и специфичних компетенција које су потребне за успостављање
квалитетне сарадње између професионалаца различитих профила, као и на
потребу за њиховим развијањем у току иницијалног образовања. Од посебног
значаја је подстицање професионалог развоја на нивоу читаве школе, како
иницијатива које потичу унутар школе, тако и изван ње.
Кључне речи: предшколско образовање у Словенији, компетенције васпитача,
професионални развој на школском нивоу.
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Competences for inter-professional collaboration in pre-school
contexts
Tatjana Vonta1
Educational Research Institute, Ljubljana, Republic of Slovenia
Early childhood education and care in Slovenia accomplished a huge expansion in last decade.
According to the law, the staff in each classroom accomplished different level of qualification. In
our presentation, we are to present the results of the case study focused on relations and
responsibilities of professional staff, that works in the same classroom in pre-school institutions
and on identification of competences which are important in cases where various professionals
(preschool teacher, preschool teacher assistant) and semi-professionals (like Roma assistants)
work together and are included in the process of education and care. We put special attention on
questions about their involvement in observation and assessment process, planning, cooperation
with parents, professional development and interactions. In order to provide answers, we used
multiple sources in our research: data from school directors, teachers, teacher assistants, Roma
assistants, parents and children. Data were collected in different contexts according the
organizational structure of the institution and demographic characteristics. The findings indicated
some important and particular competences for quality inter-professional collaboration on which
we need to put more attention in pre-service trainings. We are required to put a special emphasis
on the importance of school-based professional development initiatives supported by within, as
well as from outside of school.
Key words: early childhood education in Slovenia, preschool teacher‟s competences, professional
development on school level.
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Заступљеност теме стваралаштва у програмима стручног
усавршавања за област предшколског васпитања и образовања
Милица Вучетић1
Предшколска установа „Сунце“, Горњи Милановац, Република Србија
Поред тога што су бројна важна питања о овом феномену још увек отворена,
постоји слагање око тога да развој креативности представља један од основних
темеља концепције савременог система васпитања и образовања. Такође, један од
захтева савременог образовања јесте брига о сталном стручном усавршавању
наставника/васпитача, да би био обезбеђен одговарајући квалитет образовања. У
овом раду смо се бавили могућностима стручног усавршавања васпитнообразовног особља предшколских установа у области креативности. Основни циљ
био је да се испита заступљеност акредитованих програма стручног усавршавања
који се баве стваралаштвом у области предшколског васпитања и образовања
током претходних пет година у Србији. Анализиран је званични документ РС
Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању од школске
2007/2008. до 2011/2012. године. Пошто тема креативност нема посебну категорију
у оквиру Каталога, за идентификовање програма који се њоме баве коришћена је
метода семантичке анализе садржаја. Јединица анализе био је опис програма
(дефинишући критеријум: експлицитна назнака да се програм бави тематиком
креативности). Разматране су све категорије Каталога (не само категорија
Предшколско васпитање), па су анализом обухваћени они програми који под
параметром циљна група обухватају запослене у предшколским установама.
Коначно, за испитивање заступљености програма коришћена је дескриптивна
статистика. Резултати истраживања показају да се само трећина програма о
стваралаштву у области предшколског васпитања налази у званичном поглављу
Предшколско васпитање, док се преостали налазе несистематизовани у другим
категоријама Каталога. Програми о креативности у предшколском образовању могу
се најпре наћи у категоријама Уметност, Образовање деце са посебним
потребама и Васпитни рад и општа питања. Такође, значајан је налаз да се
заступљеност програма који се баве стваралаштвом у предшколском образовању
мењала скоковито, односно да се од 2007. године бележи наизменично раст па пад
заступљености.
Кључне речи: стваралаштво, креативност, предшколско васпитање и образовање,
стручно усавршавање.
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Presence of a topic of creativity in professional training programs in
the field of pre-school education
Milica Vuĉetić 1
Pre-School Institution „Sunce“, Gornji Milanovac, Republic of Serbia
Despite many important dilemmas about this phenomenon, there is a general agreement
on the fact that the stimulation of creativity is one of the basic points of the concept of a
modern educational system. Also, one of the demands of modern education is the
necessity of continuous professional development of educators/teachers. In this paper we
deal with possibilities of professional development of educators in pre-school institutions.
The main objective was to examine the presence of accredited professional training
programs dealing with creativity in the field of pre-school education in Serbia in the last
five years. Therefore, we have analyzed the official document of the RS - Catalogue of
Professional Training Programs in Education from School Year 2007/08 to 2011/12. Since
the topic of creativity has no separate category within the catalog, we used the method of
semantic analysis of content to identify programs dealing with creativity. The unit of
analysis was description of the program (defining criteria: explicit indication that program
deals with creativity). All categories of the catalogue were considered (not just the
category of pre-school education), so the analysis included programs whose target
groups were employees of pre-schools. In order to determine the proportion of programs,
we used descriptive statistics. Research results show that only a third of the pre-school
creativity programs are in the official chapter of pre-school education, while the rest are
scattered in other categories of the catalogue. Programs about creativity in pre-school
education can be primarily found in the categories of Arts, Education of Children with
Special Needs and General Questions of Education. Also, the proportion of programs that
include creativity development in pre-school education has alternatingly changed in the
last five years, i.e. the frequency of pre-school creativity programs has shown the
alternating rise and fall since 2007.
Key words: creativity, preschool education, professional development of educators.
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Релације фактора професионалног идентитета наставника и
креативности и сарадљивости као индикатора квалитета рада у
настави
Предраг Живковић1
Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, Косовска Митровица,
Република Србија
У раду се бавимо питањем структуре професионалног идентитета наставника као и
местом и заступљеношћу које креативности и сарадљивости наставника имају у
идентитету наставника. Рад се заснива на истраживању у коме је учествовао 221
наставник. Наставници су попуњавали Скале професионалног идентитета
наставника (Теацхер Профессионал Идентитy Сцале, Цхеунг, 2008) састоје се од
18 ставки. Други мерни податак који је коришћен у истраживању је процена
квалитета рада наставника на на основу Скале процене квалитета рада у настави –
скала је настала на основу закључних предлога 30. конференције АТЕЕ
(Амстердам, 2005). У обради података коришћен је поступак факторске анализе
(анализа факторске структуре као и повезаност скорова на димензијама ове скале
са факторима креативности и сарадљивости издвојених из седмофакторског
модела индикатора квалитета рада наставника у настави), којим је издвојена
четворофакторска интерпретабилна структура. Фактори су интерпретирани као:
наставна пракса, развој и потребе ученика, школа и професија, лични развој
наставника. Највеће засићење има фактор школа и професија, а најмање фактор
наставна пракса. Оваква факторска структура је потом корелирана са два фактора
квалитета рада наставника (креативност и сарадња). Каноничком корелационом
анализом фактора професионалног идентитета и индикатора квалитета рада
наставника (креативности и сарадничких односа) добијене су, углавном, значајне
корелације фактора професионалног идентитета, креативности и колаборативности
наставника. У кросструктури каноничких коефицијената корелације добијене су
статистички значајне корелације креативности и колаборативности са факторима
школа и професија, наставна пракса и развој ученика. Мултиваријантна анализа је
показала да наставници са вишим академским образовањем, каснијим
професионалним ангажовањем у настави и дужим радним стажом имају значајнија
постигнућа на факторима креативности и колаборативности.
Кључне речи: професионални идентитет наставника, креативност, сарадња,
корелација, квалитет рада.
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Relations between teacher professional identity factors and creativity
and teacher cooperation as quality indicators
Predrag Ţivković1
University of Priština, Faculty of Philosophy, Kosovska Mitrovica, Republic of Serbia
The aim of this study was to examine the factor structure on the scale of professional
identity of teachers (teachers in the sample N = 221) and the linkage scores on this scale
with the dimensions of creativity and collaboration factors, extracted from seven-factor
quality indicator model of teaching.The author present results of empirical study of
teacher professional identity structure using the Teacher Professional
Identity Scale (Cheung, 2008) which consists of 18 items of good reliability (Cronbach
alpha .83). Factor analysis was obtained by four-factor interpretable structures. The
factors were interpreted as: teaching practice, development and needs of students,
schools and professions, teachers‟ personal development. The greatest saturation has
the factor of schools and professions, whereas the factor of teaching practice has the
least. Afterwards, this factor structure was correlated with two factors concerning the
quality of teachers' work-creativity and cooperation, which are separated from the main
assessment scale of the quality of teaching and on the basis of which seven-factor model
was obtained (reflective thinking of teachers, continuous professional development
(extrinsic and intrinsic motivation ), autonomy, responsibility, creativity and cooperative
relations). The criteria for defining indicators of teacher quality are determined and based
on the closing proposals of the 30th ATEE Conference (Amsterdam, 2005). The results of
canonical correlation analysis of the factors of professional identity and quality indicators
of teachers' work (creativity and collaborative relationships) are presented. The obtained
correlations are usually significant factors of professional identity, teachers' creativity and
collaboration. In cross-structure canonical correlation, coefficients obtained are
statistically significant correlations of creativity and collaboration with the factors: the
school and the profession, teaching practice and student development. Multivariate
analysis showed that teachers with higher academic qualifications, subsequent
professional engagement in the classroom and more years of service, have more
important achievements on the factors of creativity and collaboration.
Key words: teacher professional identity, creativity, collaboration, correlation, quality of
teaching.
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Наставник између бирократије и стваралачке слободе
Гордана Зиндовић Вукадиновић1
Часопис “Настава и васпитање“, Београд, Република Србија
Формална позиција наставника у јавном образовању и његов професионални развој
одређени су законским и нормативним документима. Међутим, његова стварна улога у
образовној пракси треба да уједини улогу државног службеника и креативне личности која
има иницијативу и подстиче неопходну стваралачку атмосферу у школи. Главно питање
које се разматра у овом раду јесте како да наставник буде део нормативног система, а да
ипак може у извесној мери и да креира свој рад у школи. Први проблем је како активирати
наставникову креативност с обзиром да његова мотивација опада, што представља
реакцију на лош социјални и професионални статус и повећане друштвене притиске и
захтеве. Наставник не прихвата новину, јер она подразумева његово појачано ангажовање
за које није мотивисан. Други проблем је у томе што образовне реформе долазе „одозго“ и
често не уважавају искуства и мишљења практичара, нити траже сагласност наставника да
прихвате и спроводу предложене промене. Без те сагласности и личног ангажовања
наставника било која реформа или иницијатива не могу уродити плодом. Те новине често
нису усаглашене са могућностима реализације нити се наставници мотивишу да у њима
партиципирају тако што се њихова креативност вреднује. Стога, наставници обично
прихватају новине декларативно, без личног уношења и креативне дораде, што не даје
ефекте. Трећи проблем представља краткорочна примена новине јер недостаје
систематско праћење и вредновање, али и стална педагошка подршка кроз мрежу размене
добрих искустава. Четврти проблем је владајућа педагошка парадигма у систему
професионалне припреме и селекције универзитетских наставника који образују будуће
васпитаче, учитеље и предметне наставнике. Наставници се не припремају да буду
отворени за промене, већ да стриктно и репетитивно предају градиво.
Кључне речи: просветна политика, професионални статус наставника, промене у
образовању, слобода, стваралаштво.
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Teachers between bureaucracy and creative freedom
Gordana Zindović Vukadinović1
Journal of Education, Belgrade, Republic of Serbia
Teachers‟ formal position in public education and their professional development are determined
by legal and normative documents. However, their actual role in the educational practice unites
the ones of a civil servant and of a creative person who has the initiative and stimulates the
necessary creative atmosphere in schools. The main issue discussed in this work is how teachers
can be parts of the normative system and to create their work in schools to a certain extent at the
same time. The first issue is how to activate teachers‟ creativity given that their motivation
decreases, which presents a reaction to a bad social and professional status and increasing
social pressure and demands. Teachers refuse innovations, because they imply amplified
commitment to something they are not motivated for. The second issue is that educational
reforms come from „above“ and often disregard practitioners‟ experience and opinion, and that
they do not require teachers agreement to accept and carry out suggested changes. Without that
agreement and personal teachers‟ commitment no reform or initiative can be fruitful. Those
innovations are often not congruent with possibilities of their realization, nor are teachers
motivated to participate in them, because their creativity is not appreciated. Therefore, teachers
normally accept these innovations declaratively, without personal investment and creative
undertaking, which is ineffective. The third issue is a short-term application of innovations
because of the lack of systematic tracking and evaluation, as well as of constant educational
support through a network of exchange of good experience.The forth issue is the ruling
educational paradigm in the system of professional preparation and selection of university
professors who educate future teachers and educators. Teachers are not prepared to be open to
changes, but to strictly and repetitively teach the curriculum.
Key words: educational policy, teachers‟ professional status, changes in education, freedom,
creativity.
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Од историје до савременог концепта праксе
Снежана Марковић1
Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет, Јагодина, Република Србија
У раду је укратко приказан историјски развој професионалног оспособљавања
будућих учитеља у Јагодини и детаљно је представљен савремени концепт према
коме се, током последње две године, реализује професионална пракса студената
на јагодинском Педагошком факултету. Високе стандарде и ширину дијапазона
професионалног усваршавања будућих учитеља, које је поставио у Мушкој
учитељској школи у Јагодини, Сретен Аџић је заснивао на искуствима образовних
система појединих европских земаља. Током времена захтеви који су постављани
пред професионалну праксу свели су се на уско оспособљавање будућих учитеља
за практично извођење наставе. Савремени концепт професионалне праксе
Педагошког факултета у Јагодини који је заснован на дугогодишњем искуству,
резултатима сарадње са образовним институцијама у Финској и савременим
теоријским претпоставкама, успоставља нови, партнерски и сараднички однос
између високообразовне установе и основне школе. Циљ концепта је остваривање
јединственог утицаја на припрему студената за будући рад. Професионална пракса
реализује се током прве три године као интегрисана, а на крају четврте као
континуирана пракса, што усложњава систем организације и повећава број
учесника, мењајући њихове улоге и обавезе. Партнерске установе, тј. школе,
преузимају обавезу да се студентима представе као целовит систем у коме поред
наставе постоје разноврсни и бројни облици рада. У остварење тих задатака
укључени су руководство школе, контакт особа за сарадњу са факултетом и учитељ
ментор. Иновације које у наставу уводе студенти, под надзором предметних
професора и асистената, унапређују наставу, интензивирају сарадњу студената и
учитеља-ментора и доводе их у позицију партнера и сарадника. Ново поље
заједничког, колаборативног рада пружа могућност развоја бројних облика
стваралаштва којима се обогаћује васпитно-образовни рад основне школе. Општи
интерес Педагошког факултета за концепт професионалне праксе и тесну сарадњу
са партнерским установама везан је за чињеницу да Факултет на тај начин
остварује квалитетнију наставу и припрему својих студената за будући самосталан,
практичан рад и различите улоге у оквиру професије којом ће се бавити.
Кључне речи: професионална пракса, сарадници, партнерски односи.
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From historical to the contemporary concept of practice
Sneţana Marković1
University of Kragujevac, Faculty of Education, Jagodina, Republic of Serbia
This paper briefly depicts the historical development of teachers‟ professional training in
Jagodina, and presents, in detail, the contemporary concept used to accomplish the
professional practice of students at the Faculty of Education in Jagodina in the last two
years. Sreten Adzic set high standards and the width of professional training array at the
Male Teaching School on the experience of educational systems in certain European
countries. Gradually, the demands set for the professional practice were brought down to
mere training of teachers for practical teaching. The contemporary concept of
professional practice at the Faculty of Education in Jagodina, based on years of
experience, the results of cooperation with educational institutions in Finland, as well as
contemporary theoretical assumptions, makes a new, partnership-like, and cooperative
relationship between a university and elementary schools. The goal of this concept is to
have a unique effect on the preparation of students for their future jobs. Professional
practice is accomplished during the first three years as integrated, and at the end of the
fourth year as consistent practice, which makes the system of organization more
complicated and raises the number of participants, constantly changing their roles and
obligations. Elementary schools take over the obligation to represent themselves to
students as a whole system, in which, alongside teaching, there are different and
numerous forms of work. The sides involved in accomplishing these goals are the school
management, a person to contact for the cooperation with the university and a teacher
mentor. Innovations brought into teaching by students, under supervision of professors
and teaching assistants, make teaching better, intensify cooperation between students
and teacher mentors, and lead them into the position of partners and co-workers. The
new field of joined, collaborative work enables development of numerous forms of
creativity, which enriches the educational work in elementary schools. General interest of
Faculty of Education in Jagodina for the concept of professional practice and the
cooperation with partner institutions is linked to the fact that the faculty accomplishes high
quality teaching, prepares students for future individual and practical work and different
roles in the profession they are going to master.
Key words: professional practice, co- workers, partnership-like relations.
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Сарадња међу наставницима као пут до разумевања сопствене
праксе1
Лидија Радуловић2
Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд, Република Србија
Центар за образовање наставника, Београд, Република Србија
Значај сарадничких односа различитх актера васпитно-образовног процеса и
неопходност перспективе других за разумевање и развијање професионалне праксе
наставника данас су широко прихваћени. Радови о рефлексивној пракси
наставника сведоче о померању разумевања рефлексивне праксе као
индивидуалног размишљања о сопственом искуству ка сагледавању рефлексије као
социјалног чина, који подразумева размену и сарадњу да би се дошло до увида и
промене праксе. Из перспективе критичке парадигме у педагогији и теоретичара
који акционо истарживање виде као начин грађења рефлексивне праксе, промена
праксе значи друштвену (а не само индивидуалну) промену до које не може доћи
без заједничког деловања. На неопходност коришћења перспективе других за
разумевање и промену праксе упућују истраживачки радови о образовању будућих
наставника, као и теорија и пракса евалуације рада наставника. Полазећи од
поменутих теоријских становишта, у овом раду се поставља питање колико
сарадничког рада има у нашим васпитно-образовним институцијама и колико је он
релевантан за развијање праксе, односно за такозвано унапређивање рада
наставника и школа. Нека ранија истраживања показују да наставници сматрају да
су доста учили од колега (у односу на друге изворе учења). Потребно је, међутим,
значење овог податка сагледати у контексту наставничког разумевања сарадње.
Циљ истраживања које ће бити приказано је да се дође до разумевања шта
наставници заиста сматрају сарадњом и у каквом је то односу са њиховим
професионалним деловањем и развојем. У ту сврху биће анализирано 70 наратива
наставника у којима они описују примере добре сарадње са колегама из свог
искуства.
Кључне речи: сарадња, перцепција других, рефлексивна пракса наставника.
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Cooperation between teachers as a route to understanding of their own
practice1
Lidija Radulović2
University of Belgrade, Faculty of Philosophy, Belgrade, Republic of Serbia
Teacher Education Center, Belgrade, Republic of Serbia
The importance of cooperation between various participators in the process of education,
as well as the need for perspective of others in order to understand and improve
professional practice of teachers, is broadly recognized nowadays. Papers on teachers'
reflective practice testify about a shift from seeing the reflective practice as individual
thinking about one's own experience to seeing reflection as a social act that involves
cooperation and exchange leading to insights and a change of practice. From the
perspective of a critical paradigm in education and authors who see action research as a
way of building reflective practice, it is clear that the change in practice involves not only
individual, but also a social change that is not achievable without a joint action. A
necessity of the perspective of others for understanding and changing the practice has
also been stressed in numerous researches on teacher education, as well as in theory
and practice of evaluation of teachers‟ work. Starting from stated theoretical grounds, the
main research question in this paper is how much cooperation is there in our educational
institutions and how relevant it is for the development of practice, i.e. improvement of
teachers‟ work and improvement of schools. Previous researches show that teachers
consider that they learn a lot from their colleagues (compared to some other learning
resources). However, it is necessary to understand the meaning of this finding in the
context of how teachers understand cooperation. The aim of the conducted reasearch
was to get an understanding of what teachers consider cooperation to be and to
understand its connection to teachers‟ professional work and development. In order to
achieve this, we have analyzed 70 teachers' narratives in which they describe examples
of good cooperation with their colleagues from their own experience.
Key words: cooperation, perspective of others, teachers' reflective practice.
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Оспособљеност будућих васпитача за практичну примену
принципа кооперативног учења
Маја Цвијетић1, Дејан Савичевић и Дарко Дражић
Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Сремска
Митровица, Република Србија
Кооперативно учење је активан процес учења у коме се кроз интеракцију учесника,
њихову индивидуалну одговорност и позитивну међузависност негују академске и
социјалне вештине. Парадигма савремених тенденција у образовању указује на
чињеницу да модели кооперативног учења доприносе већем постигнућу, вишим
нивоима резоновања, бољој ретенцији и трансферу знања, унутрашњој мотивацији,
развоју социјалних компетенција и бољим интерперсоналним односима.
Ослањајући се на теоријски концепт и исходе кооперативног учења, аутори овог
рада настоје да истраже утицај стеченог теоријског знања на примену метода
кооперативног учења у васпитно- образовном раду са децом предшколског узраста.
Веза између декларативног знања и његове практичне примене истражена је на
узорку од 89 студената треће године Високе школе струковних студија за
образовање васпитача у Сремској Митровици, у оквиру тронедељне педагошке
праксе. За потребе истраживања конструисан је тест знања од 15 задатака који су
мерили степен усвојености декларативног знања студената о моделима,
стратегијама кооперативног учења и когнитивним и социоемоционалним исходима
различитих модела кооперативног учења у пракси. Добијени резултати показују да
су сви испитаници остварили преко 65% успешности на примењеном тесту знања.
Применом технике систематског посматрања, тј. применом нумеричке скале
процене утврђена је фреквенца примене кооперативног учења у васпитнообразовном раду студената. Јачина и смер линеарне везе израчунате помоћу
коефицијента Пирсонове линеарне корелације показују јаку негативну корелацију
између степена усвојености декларативног знања и практичне импликације
теоријског знања (р = - 0,58, н=89, п<0,01). Резултати истраживања указују на
неопходност додатног ангажовања студената у конкретном креирању активности
заснованих на примени различитих модалитета кооперативних облика рада који
доприносе оспособљавању студената за примену савремених принципа активног
учења.
Кључне речи: кооперативно учење, теоријски концепт, практичне импликације,
активно учење.
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Competencies of future pre-school teachers for practical application of
cooperative learning principles
Maja Cvijetić1, Dejan Saviĉević and Darko Draţić
Preschool Teacher Training College, Sremska Mitrovica, Republic of Serbia
Cooperative learning is an active learning process which cherishes academic and social
skills due to participants‟ interaction, their individual responsibility and mutual
dependence. The paradigm of contemporary educational tendencies emphasizes the fact
that cooperative learning models ensure better achievement, higher levels of reasoning,
better retention and knowledge transfer, inner motivation, social competencies
development and better interpersonal relations. Constructing on a theoretical concept and
results of cooperative learning, the authors of this paper try to investigate influence of
acquired theoretical knowledge on cooperative learning models in educational work with
preschool children. The relationship between the declarative knowledge and its practical
implementation was investigated on the sample of 89 students of the third year of PreSchool Teacher Training College in Sremska Mitrovica, during their practical work in
kindergarten which lasted three weeks. A knowledge test which contained 15 tasks was
made for the purpose of this research. Its aim was to investigate the level of acquisition of
students‟ declarative knowledge about models and strategies of cooperative learning, as
well as about cognitive, social and emotional results of application of different models of
cooperative learning in practice. The obtained results show that all examinees scored
more than 65% in the applied knowledge test. The frequency of students‟ application of
cooperative learning in practice was defined with the application of a systematic
observation technique, i.e. with a numeric scale of evaluation. The strength and direction
of linear connection calculated by Pearson‟s linear correlation coefficient show a strong
negative correlation between the level of acquisition of declarative knowledge and
practical application of theoretical knowledge (r = - 0,58, n=89, p<0,01). The results of the
research emphasize the necessity of additional students‟ engagement in the design of
activities based on the application of different models of cooperative learning, in order to
become more competent for the application of contemporary principles of active learning.
Key words: cooperative learning, theoretical concept, practical implication, active learning.
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Иницијатива, сарадња и стваралаштво од циљева професионалног
развоја до перцепције наставника1
Владимир Џиновић2
Институт за педагошка истраживања, Београд, Република Србија
Савремена теоријска схватања о професионалном развоју наставника заснивају се
на концептима активног, самоорганизујућег и целоживотног учења (Fullan, 2001;
Schön, 2002, Usher and Edwards, 2007), сарадње, колаборативног учења и тимског
рада (Fullan, 1992; McLaughlin and Talbert, 2001; Wenger, 2010), као и концепту
наставника као иноватора сопствене праксе (Day, 1999; Hargreaves, 1999). Да би се
професионални развој наставника трансформисао у складу са поменутим
концептима, неопходни су програми професионалног развоја наставника који су
континуирани, уважавају практичне потребе наставника, засновани су на
искуственом и рефлексивном учењу, интерактивни и креативни. Овај рад је део
пројекта Института за педагошка истраживања, који има као један од циљева
осмишљавање програма професионалног развоја наставника заснованог на
кључним вредностима иницијативе, сарадње и стваралаштва. Стога је циљ овог
рада испитивање наставничких перцепција поменутих кључних вредности и њихово
упоређивање са теоријским одређењима иницијативе, сарадње и стваралаштва
како би се програм што више прилагодио очекивањима практичара. У истраживању
је планирано да учествује 30 наставника основних школа. Истраживачки подаци о
наставничким перцепцијама биће прикупљени анкетним испитивањем, а обрађени
квалитативном анализом садржаја. Претпоставка је да практичари имају уже и
конкретније схватање иницијативе, сарадње и стваралаштва у односу на теоријска
одређења. Такође, очекује се да наставници препознају значај иницијативе,
сарадње и стваралаштва, али да их доживљавају као тешко достижне вредности
професионалног развоја.
Кључне речи:
иновативност.
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Initiation, cooperation and creativity from the goals of professional
development to teacher perception1
Vladimir Dţinović2
Institute for Educational Research, Belgrade, Republic of Serbia
The modern theories of teacher CPD are based on the concepts of active, self-organizing
and life-long learning (Fullan, 2001; Schön, 2002, Usher and Edwards, 2007),
cooperation, collaborative learning and teamwork (Fullan, 1992; McLaughlin and Talbert,
2001; Wenger, 2010), as well as on the concept of the teacher as an innovator of his own
practice. In order to transform teacher professional deleopment in line with the concepts
mentioned, it is necessary to create the programs of teacher professional
development which are continuous, practice-based, interactive, creative, which
encourage experimental and reflexive learning. This paper is a part of the project of the
Institute for Educational Research aimed at creation of a program of teacher professional
development based on initiative, cooperation and creativity as its core values. Therefore,
the aim of this paper is to explore teachers' perceptions of those core values as well as to
compare those perceptions with theoretical constructions of initiative, cooperation and
creativity. The purpose of the research is to adjust the program of teacher professional
development as much as possible to the expectations of teachers. The research will be
based on 30 elementary school teachers. Data will be gathered by questionnaires and
processed by the qualitative content analysis. The hypothesis is that teachers have more
narrow and more concrete understanding of initiative, cooperation and creativity in
comparison to theoretical definitions. Also, it is expected that the teachers recognize the
importance of initiative, cooperation and creativity and to perceive them as almost
unreachable values of professional development.
Key words: teacher professional development, initiative, cooperation, innovation.
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Могућности сарадње у школи – визура наставника
Тања Шијаковић1
Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, Република Србија
Ауторка у раду полази од претпоставке да је квалитетна сарадња међу
наставницима један од кључних предуслова квалитетног и успешног рада школе.
Од тога колико су наставници спремни и отворени да међусобно сарађују, са киме и
око којих питања и области рада, као и то како разумеју појам сарадња, у великој
мери ће зависити и остварени ефекти рада и организациона клима у школи. У овако
постављеним оквирима, намеће се питање да ли би сарадња требало да буде
ствар слободног избора сваког појединца запосленог у образовању, или обавеза
коју имплицира сарадња схваћена као предиктор успешног рада установе и
подршка професионалном развоју запослених. С тим у вези, нашу истраживачку
пажњу заокупила су питања о томе на који начин запослени у образовању
перципирају саму сарадњу – њену суштину, одлике и функцију. Полазећи са једне
стране од премисе да се сарадња може тумачити на различите начине
(подразумева само различите активности и имплицира различите последице по
школску праксу), а са друге стране, имајући у виду запажања неких аутора да
сарадња може имати читав низ препрека, желели смо да испитамо како сарадњу
виде запослени у нашим школама. У том контексту истраживачке активности биле
су усмерене на то како наставници разумеју појам “сарадња”, у којим облицима
сарадње наставници учествују, које су предности сарадње И које су главне
препреке које стоје на путу сарадњи наставника у школи. Узорак истраживања
чинили су наставници запослени у основним школама, а подаци су прикупљени
упитником који је сачињен за ту сврху. Резултати истраживања показали су: да
наставници на различите начине тумаче појам “сарадња”; да се радо укључују у
активности које подразумевају краткорочна улагања (време, енергија, знања), али
да ретко и нерадо ступају у интеракције које подразумевају дугорочна бављења
питањима кључним за успешан рад установе.
Кључне речи: наставници, сарадња, одлике сарадње, препреке остваривању
сарадње.
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Cooperation opportunities in schools - teachers’ vision
Tanja Šijaković1
Institute for Educational Improvement, Belgrade, Republic of Serbia
The author of the paper assumes that a good cooperation between teachers is one of the
key requirements for quality and successful operation of schools. Achieved effects of
work and school organizational climate depend on with whom and on which issues and
areas of work teachers are ready to cooperate, and on how they understand the concept
of cooperation itself. In the outline set like this, the question that is imposed is whether
the cooperation should be a free choice of each individual employee in education, or an
obligation that implies the cooperation seen as a predictor of successful work of the
institution and professional development of a teacher. In this sense, our attention is paid
to the questions about how teachers perceive cooperation itself - its essence,
characteristics and function. Starting from the premise that cooperation can be interpreted
in different ways (implying not only different activities, but also different consequences for
the school practice) on one hand, and also, taking into account the observations of some
authors that cooperation can have whole range of barriers on the other, the author
wanted to examine how teachers see cooperation in our schools. In this context, research
activities were focused on: understanding the concept of cooperation by teachers, forms
of cooperation in which teachers participate, benefits which they recognize from
cooperation, as well as the main obstacles that stand in the way of teachers‟ cooperation
in schools. The research was conducted in Belgrade elementary schools. A technique
applied for data collection was a questionnaire prepared for this purpose. The results
showed that teachers interpret the notion of cooperation in different ways. They gladly
participate in activities that involve short-term investments but rarely and reluctantly
engage in interactions which require long-term dealing with issues crucial to the success
of their institution.
Key words: teachers, cooperation, cooperation features, obstacles to cooperation.
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ИНИЦИЈАТИВА, САРАДЊА, СТВАРАЛАШТВО:
ОПШТА МЕТОДСКА РАЗМАТРАЊА
INITIATIVE, COOPERATION, CREATIVITY:
GENERAL ISSUES IN TEACHING METHODS

Утицај флексибилне тимске наставе на стваралачка знања
ученика1
Данијела Василијевић2, Жељко Папић и Јелена Стаматовић
Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет, Ужице, Република Србија
Универзитет у Крагујевцу, Технички факултет, Чачак, Република Србија
Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет, Ужице, Република Србија
У раду се говори о ефектима и значају тимске наставе, без претензије да се фаворизује у
односу на друге стратегије наставе. Разматра се њена теоријска суштина, настанак,
концептуално одређење, појавне форме и сагледавају се њени ефекти у наставној пракси.
Полазећи од предности и ограничења тимске наставе, постављени су предмет и проблем
експерименталног истраживања. Циљ истраживања је да се испита утицај флексибилног
модела тимске наставе на настанак и развој стваралачких знања ученика (реализовано на
садржајима о друштву у четвртом разреду основне школе). Осмишљен је и примењен
модел флексибилне тимске наставе у експерименталној групи, док је контролна група
радила на уобичајен начин. Узорак истраживања чинило је 6 одељења четвртог разреда
основне школе (3 одељења или 91 ученик Е групе и 3 одељења или 90 ученика К групе).
Истраживање је обављено школске 2009/10. Године. У анализи добијених резултата
коришћени су квантитативни и квалитативни поступци. Резултати истраживања су
потврдили постављене научноистраживачке хипотезе у корист експерименталног фактора.
Експериментална група ученика је значајно напредовала у погледу настанка и развоја
стваралачких знања ученика у односу на контролну групу. Ученици експерименталне групе
су успешније решавали задатке флуентности и задатке оригиналности, и показали су више
осетљивости за проблеме. Посебан напредак остварили су одлични, а потом и врло добри
ученици, а пол испитаника није утицао на крајње резултате истраживања.
Кључне речи: тимска настава, стваралачко знање, садржаји о друштву, школски успех, пол.
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The influence of flexibile team teaching on students` creative
knowledge1
Danijela Vasilijevic2, Ţeljko Papić and Jelena Stamatović
University of Kragijevac, Teacher Training Faculty, Užice, Republic of Serbia
University of Kragujevac, Tehnical Faculty, Čačak, Republic of Serbia
University of Kragujevac, Teacher Training Faculty, Užice, Republic of Serbia
The paper is dealing with the effects and importance of team teaching, not aspiring to give
preference in regards to other teaching strategies. Its theoretical substance, creation, conceptual
determination, appearances and its effects in teaching practice are examined. Starting from the
advantages and restrictions of team teaching, the object and problem of the experiment is set.
The purpose of the research is to examine the influence of the flexible model of team teaching on
the formation and development of students‟ creative knowledge (applied to contents on society in
the fourth grade of primary school). The model of flexible team teaching in an experimental group
is created and applied, while the control group worked in a usual way. The research sample
consisted of 6 fourth grade classes (3 classes of 91 students in Е group and 3 classes or 90
students in C group). The research was performed during the academic year 2009/10, and
quantitative and qualitative analysis of received data during the first half of the year 2011. The
results of the research confirmed the established scientific and research hypothesis in favor of the
experimental factors. The experimental group made significant progress regarding the formation
and development of students` creative knowledge comparing to the control group. The students in
the experimental group solved fluency, problem sensitivity and originality tasks more successfully.
Exceptional progress was made by excellent and subsequently very good students and the
gender of the examinees did not influence the final results of the research.
Key words: team teaching, creative knowledge, content on society, school success, gender.
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Теоријске основе и дидактички значај истраживачког разговора у
настави1
Владета Милин2
Институт за педагошка истраживања, Београд, Република Србија
У овом раду разматрају се теоријске основе истраживачког разговора у настави, као и
значај овог теоријског конструкта за дидактику. Истраживачки разговор подразумева
критички и конструктиван однос према идејама и исказима саговорника. Он представља
форму партнерске размене у којој се преиспитују аргументи наведени за одређени исказ.
Циљ алтернативних хипотеза, које износе саговорници, је проналажење заједничких
решења у процесу договорања, решења која неће бити резултат једноставног прихватања
гледишта већине, односно решења која се неће увек ни постићи. Одређење истраживачког
разговора омогућује његово разматрање у оквиру различитих дидактичких теорија, али је
због његове усмерености ка развијању сарадње, солидарности и самоодређења ученика
најпримеренији теоријски оквир критичко-конструктивне дидактичке теорије. Истраживачки
разговор у својој основи има сличне поставке као концепција активног учења, будући да
полази од схватања Пијажеа о активној конструкцији знања и тезе Виготског о коконструкцији знања у интеракцији са другима. Садржај и потенцијал концептуализације
истраживачког разговора указују на њену вредност за дидактичку теорију и наставну праксу.
Значај теоријског конструкта истраживачког разговора за дидактику огледа се, поред
осталог, у хеуристичкој вредности критеријума разликовања облика разговора у настави.
Разговор у настави се класификује на основу квалитета сарадње између актера, као и на
основу квалитета критичког односа према исказима саговорника, чиме се истиче
васпитнообразовна вредност поменутих аспеката разговора. Дефинисање истраживачког
разговора има значај за наставну праксу првенствено због помоћи наставницима да увиде
важност различитих функција разговора у настави, да препознају вредност сазнајног и
активационог потенцијала истраживачког разговора. Такође, наставнике треба оспособити
и подстицати да развијају сопствена решења, односно поступке истраживачког разговора у
настави.
Кључне речи: критичко-конструктивна дидактичка теорија, теоријске основе активног учења.

1

Чланак представља резултат рада на 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), које
финансира Министарство просвете и науке Републике Србије (2011-2014).

2vladetamilin@yahoo.com

77

Theoretical bases and didactic significance of inquisitive conversation
in class 1
Vladeta Milin2
Institute for Educational Research, Belgrade, Republic of Serbia
This work assesses theoretical bases of inquisitive conversation in class, as well as the
significance of this theoretical construct for didactics. Inquisitive conversations imply critical and
constructive attitude to interlocutor‟s ideas and assertions. It represents a form of respectful
exchange where arguments to certain assertions are given. The aim of alternative hypotheses,
given by interlocutors, is to find mutual solutions in the process of discussion, solutions that will
not be a result of simple acceptance of a common viewpoint, i.e. solutions that will not always be
found. The determination of the inquisitive conversation enables its assessment in the view of
various didactic theories, but given its emphasis on the development of students‟ cooperation,
solidarity and self-assessment, it is the most suitable theoretical frame of a critical and
constructive didactic theory. Inquisitive conversation at its basics has similar presumptions as
concepts of active learning, since it comes from Piaget‟s understanding of the active construction
of knowledge and Vigotsky‟s thesis about the construction of knowledge during human interaction.
The content and potentials of a conceptualization of inquisitive conversation point at its value for
didactic theory and teaching practice. The significance of the theoretical construct of inquisitive
conversation reflects in, among other things, in a heuristic value of the criteria for the
differentiation between forms of conversation in class. Classroom conversations are classified
based on the quality of cooperation between people and on the basis of quality of critical relation
to interlocutor‟s assertions, which emphasizes the educational value of aforementioned
conversation aspects. Defining the inquisitive conversation is beneficiary for teaching practice
primarily because it helps teachers to see the importance of different functions of communication
in class, to recognize the value of cognitive and activation potentials of inquisitive conversation.
Moreover, teachers need to be enabled and encouraged to develop their own solutions, i.e.
application of inquisitive conversation in class.
Key words: critical and constructive didactive theory, theoretical bases of active learning.

1

Note: This article is the result of the projects „From encouraging initiative, cooperation and creativity in
education to new roles and identities in society“ (No. 179034) and „Improving the quality and accessibility of
education in modernization processes in Serbia” (No 47008), financially supported by the Ministry of
Education and Science of the Republic of Serbia (2011-2014).
2vladetamilin@yahoo.com

78

Фактори иницијативе наставника за примену информационокомуникационих технологија у основној школи
Мирјана Николић1, Жељко Николић и Вероника Катрина- Митровић
Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Сремска Митровица,
Република Србија
Основна школа „Кадињача“, Лозница, Република Србија
Здравствени центар „др Миленко Марин“, Лозница, Република Србија
Способност наставника да посредује између извора знања и ученика у савременом
образовању је, неминовно, заснована и на коришћењу информационо-комуникационих
технологија (ИКТ). Истраживања у свету указују да наставници, као и други људи, користе
ИКТ у својим активностима изван школе. Иако се овај начин коришћења трансформише у
професионалне активности наставника као што су припремање часова или администрација,
наставници немају довољно развијене компетенције у вези са применом ИКТ у учионици.
Ово истраживање је спроведено са циљем да се утврди у којој мери наставници показују
иницијативу за примену ИКТ у основној школи и који су фактори иницијативе. Задатак је био
да се утврди да ли фактори иницијативе зависе од пола и година старости наставника. У
истраживању је учествовало 152 наставника запослених у пет градских основних школа на
територији општине Лозница који су попуњавали листу од 19 тврдњи, конструисану за
потребе истраживања. Факторском анализом, дефинисана су два фактора иницијативе
наставника: за примену ИКТ у свом раду и организацији рада са ученицима уз помоћ ИКТ.
Резултати указују да наставници у значајно већој мери показују иницијативу за примену
ИКТ у свом раду (око 47% наставника) него у организацији рада са ученицима (око 37%
наставника). Допринос варијабли пол и године старости иницијативи наставника за примену
ИКТ у свом раду је 23% док је њихово учешће у објашњењу иницијативе организације рада
са ученицима уз помоћ ИКТ свега 3%. Мушкарци показују значајно већу иницијативу за
примену ИКТ у свом раду као и наставници старосне доби до 55 година. Пол и старосна доб
наставника не доприносе разликама у организацији рада са ученицима уз помоћ ИКТ.
Иницијатива за примену ИКТ у већој мери се своди на припрему наставника,
администрирање задатака, евалуацију постигнућа ученика, него на интерактивну наставу у
којој савремене ИКТ имају медијаторску улогу. Чак и када наставници поседују довољна
знања у коришћењу ИКТ остаје проблем њихове интеграције у наставни процес оријентисан
на ученика.
Кључне речи: иницијатива наставника, примена ИКТ, интерактивна настава, савремено
образовање.
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Factors of teachers’ initiative for information and communication
technologies application in primary school
Mirjana Nikolić1, Ţeljko Nikolić and Veronika Katrina Mitrović
Preschool Teacher Training College, Sremska Mitrovica, Republic of Serbia
Primary school “Kadinjača“, Loznica, Republic of Serbia
Health Centre “Dr Milenko Marin“, Loznica, Republic of Serbia
Teacher‟s ability to mediate between knowledge source and pupil is undoubtedly based upon
Information and Communication Technologies (ICT) application in contemporary education.
Worldwide research show that teachers, as well as other people, use ICT in their activities outside
of school. Even though this type of usage has been transformed into teachers‟ professional
activities, such as lesson planning or administrative work, teachers do not possess suitable
competencies for ICT application in classroom. The aim of the research was to define the level of
teachers‟ initiative for ICT application in primary school, as well as to define initiative factors. The
task was to define if inititative factors depend on teachers‟ age and gender. The research included
152 teachers who work in five town primary schools at the territory of Loznica municipality.They
filled in the list of 19 statements, made for this particular research. Two factors of teachers'
initiative: for ICT application in their work and organization of their work with pupils applying ICT,
were defined due to factor analysis. The results indicate that teachers show greater initiative for
ICT application in their own work (about 47% of teachers) than in organization of their work with
pupils (about 37% of teachers). Contribution of gender and age variables to teachers‟ initiative for
ICT application in their work is 23%, whereas their contribution in the second factor explanation
represents only 3%. Males show significantly stronger initiative for ICT application, as well as the
teachers younger than 55. Teachers‟ gender and age do not contribute to differences in
organization of work with pupils considering ICT application. Initiative for ICT application refers
more to teachers‟ preparation, task administration, evaluation of pupils‟ achievement than to
interactive teaching, where contemporary ICTs have mediating role. Even in the cases where
teachers possess sufficient knowledge for ICT application, there is a problem of their integration in
teaching process oriented to pupil.
Key words: teachers‟ initiative, ICT application, interactive teaching, contemporary education.
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Путеви учења ка креативности у школи
Богомир Новак1
Педагошки институт, Љубљана, Словенија
Циљ овог рада је да представи различите врсте трансформативног учења и различите
факторе који стимулишу креативност у школи. Почетна тачка овог рада је људско биће,
антрополошки дефинисано као биолошко, социолошко, психолошко, духовно и естетско
биће. Креативност у школи је анализирана у смислу културолошких услова за
функционисање: комплементарно трансмисивно-трансформативне школе; односа између
наставника који раде рутински и оних који су иновативни у раду; креативних и некреативних
ученика; одговарајуће школске климе или друштвене кохерентности одељења; обучавања
наставника да прихвате имплементиране промене и развоја трансформативне педагогије. У
оквиру нове, холистичнки утемељене парадигме науке, у раду објашњавамо четири
различита стила подучавања и учења (према аутору Марентич-Пожарник). Први је
уобичајени трансмисивни стил подучавања који циља на учење садржаја да би се постигло
декларативно, фактографско и учење које се базира само на понављању. Други стил је
подучавање као процес уобличавања ученичких могућности и вештина кроз практична
знања. Трећи је подучавање као усмеравање ученика на путу ка његовим циљевима:
наставник нуди ученику могућност да буде независан и помаже му да остане на путу – што
води важном личном учењу и наменском знању. Четврти стил је подучавање као
подржавање ученичког развоја кроз понуду различитих ресурса, уз могућност његових
сопствених искустава и мотивације. Овај стил води учењу за лични развој и субјективно
знање. Три последња стила подучавања воде трансформацији самих ученика (Сенж,
Мезиров). У раду такође представљамо неке институционалне школске факторе који
подржавају креативно учење и неке који га сузбијају. Најбитнији фактори креативности су
квалитет школске климе, мотивација ученика да уче и дијалог и сарадња између актера у
образовању.
Кључне речи: трансформативна педагогија, холистичка парадигма, стилови подучавања,
дијалог, школска клима.
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Learning paths towards creativity in school
Bogomir Novak1
Educational Research Institute, Ljubljana, Republic of Slovenia
The aim of this paper is to show different forms of transformative learning and different factors
that stimulate creativity in school. The starting point of this paper is the human being,
anthropologically defined as a biological, sociological, psychological, spiritual and aesthetic being.
Creativity in school is analysed in terms of cultural conditions for operations of complementary
transmisive - transformative school, relations between routine teachers and creative teachers, as
well as between non-creative and creative pupils, suitability of the school climate or the social
coherence of the classroom community, training teachers to accept the implemented changes,
and the development of transformative pedagogy. Within the new holistic paradigm of science, we
explain four different teaching and learning styles according to Marentiĉ - Poţarnik. 1. The usual
transmissive teaching style aims at content learning for declarative, factual, repetitition
knowledge. 2. Teaching as a process of shaping pupils' capabilities and skills with practical
knowledge. 3. Teaching is a journey or guidance for a pupil on the way to his goals: the teacher
offers the pupil a possibility to be independent and helps him stay on the track; this leads to
personal important learning and intentional knowledge. 4. Teaching is an encouragement of the
pupil's development by providing the pupil with various sources,with a chance of his own
experiences and incentives. This style leads to learning for personal growth and subjective
knowledge. The latter three forms of learning lead to transformation of pupils themselves. (Senge,
Mezzirow). We also differentiate some institutional-school factors that encourage creative learning
and the ones that impede it. The most important creativity factors are the quality of school climate,
motivation of pupils for learning, dialogue and cooperation among participants in education.
Key words: transformative pedagogy, holistic paradigm, learning styles, dialogue, school climate.
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Виртуелна окружења и колаборативно учење
Јован Савичић1
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет, Сомбор, Република Србија
Огроман напредак у развоју компјутерских технологија омогућује коришћење иновативних
наставних средстава у образовању. Колаборативна (проширена) реалност и системи, који
унапређују просторне способности ученика, максимализују трансфер знања и подстичу
експериментисање – данас представљају прави изазов за образовање. У раду су
представљени потенцијали виртуелних окружења и виртуелних светова, као и њихова
делотворна подршка настави и учењу. Наводе се могућности стицања различитих
интерактивних и урањајућих искустава које ученици могу остварити у виртуелним
окружењима. Шта интерактивне виртуелне технологије нуде образовању и како олакшавају
учење питања су која се у раду анализирају. Кроз пример виртуелног окружења за учење,
које се одвија у реалном образовном окружењу, компаративно се разматрају и поједини
социолошки и психолошки аспекти учења применом ове технологије.
Кључне речи: виртуелно окружење за учење, колаборација, проширена реалност,
социолошки и психолошки аспекти учења.
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Virtual environments and collaborative learning
Jovan Saviĉić1
University of Novi Sad, Faculty of Pedagogy, Sombor, Republic of Serbia
A huge progress in the development of computer technology enables the use of innovative
teaching tools in education. Collaborative (enhanced) reality and systems that improve the spatial
abilities of students, maximize knowledge transfer and stimulate experimentation, which still
represent a real challenge for education. The main objective of this work is reflected in
representing the potential of virtual environments and virtual worlds, along with their effective
support to teaching and learning. Various possibilities for interactive and sensor experiences are
listed, that can be achievde in virtual environments. This paper also analyzes what interactive
technologies have to offer to virtual education and how these technologies make learning easier.
Certain sociological and psychological aspects of learning are comparatively reviewed through the
example of virtual learning environments, which takes place in a real educational environment.
Key words: Virtual learning environment, collaboration, extended reality, sociological and
psychological aspects of learning.
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Ефекти групноистраживачког учења на социјалне односе и
социјално понашање ученика у разредној настави1
Славица Шевкушић2
Институт за педагошка истраживања, Београд, Република Србија
Групноистраживачко учење као методички приступ подржава конструктивистичку
епистемологију, према којој се учење дефинише као реконструкција знања кроз
поновно откриће. Резултати великог броја истраживања у којима је упоређивана
ефикасност овог облика учења са индивидуалним и учењем путем такмичења,
доследно указују на супериорност учења путем сарадње у малим групама ученика,
у погледу великог броја варијабли. Показало се да, осим што доприноси
квалитетнијем знању и унапређивању мишљења ученика, учење у малим групама у
којима ученици дискутују, размењују гледишта и сарађују приликом решавања
проблема значајно унапређује социјалне вештине ученика, вештине конструктивне
комуникације и просоцијалну оријентацију. У овом раду приказујемо део резултата
акционог истраживања изведеног као студија случаја, у коме су групноистраживачке
активности учења систематски примењиване у једном одељењу током прва четири
разреда основне школе у Београду. Циљ истраживања био је да се испита да ли, и
у којој мери, овај облик учења доприноси развијању социјалних односа ученика у
одељењу и просоцијалних облика понашања (спремност на сарадњу, помагање,
давање подршке и охрабрења, дељење). Применили смо квазиекспериментални
нацрт, са једним одељењем из исте школе као контролном групом. Испитивање
структуре социјалних односа ученика одвијало се у две фазе: иницијалној (на крају
првог разреда) и финалној (на крају четвртог разреда), како би се пратио развојни
тренд, док су просоцијална понашања ученика испитивана на крају четвртог
разреда. У истраживању смо применили класичан социометријски упитник и упитник
за испитивање социјалних понашања ученика. Добијени подаци обрађени су у
облику социометријских матрица и израчунати су групни индекси као показатељи
социјалне климе у одељењу и групни индекси за сваку категорију просоцијалног
понашања.
Кључне речу: групноистраживачко учење, социјални односи, просоцијално
понашање, настава.
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Чланак представља резултат рада на 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), које
финансира Министарство просвете и науке Републике Србије (2011-2014).

2

ssevkusic@rcub.bg.ac.rs

85

Effects of group and research based studying on social relationships
and students’ social behavior in class1
Slavica Ševkušić2
Institute for Educational Research, Belgrade, Republic of Serbia
Group and research based learning as a methodological approach supports a
constructivist epistemology which defines studying as reconstruction of knowledge
through repeated discoveries. The results of a great number of researches comparing the
efficiency of this learning method to individual and competition based studying regularly
point at the superiority of cooperative learning in small groups, in view of numerous
variables. It was proved that learning in small groups where students discuss and
exchange their views cooperating on solving problems not only contributes to higher
quality knowledge and students‟ improved thinking, but that it also significantly improves
their social skills, and skills of constructive communicational and pro-social orientation.
This work shows a part of the results of action research conducted as a study case,
where group and research based learning activities were systematically applied in one
class during the first four years of primary school in Belgrade. The aim of the research
was to investigate if and to which extent this learning method contributes to the
development of students‟ social relationships in class and pro-social forms of behavior
(willingness to cooperate, share, support and encourage). A quasi-experimental scheme
was applied, with one class from the same school as a control group. The examination of
the structure of students‟ social relationships happened in two phases: initial (at the end
of the first grade) and final (at the end of the fourth grade), in order to follow the
development trend, while the pro-social forms of behavior got examined at the end of the
fourth grade. A classic sociometric questionnaire and a questionnaire for investigating
students‟ social behavior were used in this research. Collected data were analyzed in the
form of sociometric matrices. Group indices were calculated as indicators of social
environment in class, as well as group indices for every category of pro-social behavior.
Key words: collaborative learning, social relations, prosocial behavior, teaching.
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Професионални тимови наставника у функцији побољшања
постигнућа ученика
Орхидеја Шурбановска1 и Тамара Ќупева
Универзит „Кирил и Методиј“ Скопље, Филозофски факултет, Скопље, БЈР
Македонија
Гимназија „Орце Николов“, Скопље, БЈР Македонија
Формирање професионалних тимова наставника у функцији побољшања
постигнућа ученика у школи један је од савремених трендова у образовању. У овим
тимовима наставници, с једне стране, имају одговорност за резултате учења сваког
свог ученика, а са друге, колективну одговорност за унапређивање праксе
подучавања. Заједнички рад у професионалним тимовима укључује сарадњу
између наставника, њихову отвореност, критичку рефлексију, размену искустава и
идеја. Тимови за учење састављени су од наставника који предају исти предмет.
Рад тимова се ослања на знања из истраживања о развоју стратегија учења и
подучавања које су усклађене са стиловима учења њихових ученика. Циљ оваквог
приступа јесте унапређивање постигнућа ученика у оквиру одређеног наставног
предмета. Сваки модел (приступ) зависи од циља, садржине подучавања и
контекста имплементације. Професионални тимски рад састоји се из следећих
активности. У акционим истраживањима наставници одлучују које су теме важне за
испитивање, да би открили шта се дешава у учионици. Заједичко вредновање
ученичког рада омогућава разумевање како ученици размишљају, да би се развиле
одговарајуће стратегије учења и поучавања. Кроз рад у групи наставници сарађују
око теме коју је група идентификовала. Студија случаја омогућава тиму наставника
рефлексију о учењу и подучавању уз помоћ наративне приче или видеотраке из
школе или учионице. Вршњачко посматрање омогућава отворену средину за
дискусију о догађањима на часу. Током проучавања лекција, мала група наставника
редовно се састаје због планирања, дизајнирања, имплементирања и евалуирања
лекције сходно томе како ученици савлађују садржаје из одређеног предмета. Циљ
овог модела јесте да промовише процес сарадње наставника у учењу и
подучавању, који иначе наставници доживљавају као процес који се одвија на
појединачном нивоу. Стога овај модел омогућава развој наставничког подучавања у
смеру унапређивања ученичких постигнућа.
Кључне речи: професионални тимски рад наставника, подучавање, ученичка
постигнућа.
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Improving student achievement as an aim of professional teams of
teachers
Orhideja Šurbanovska1 and Tamara Ќupeva
Kiril i Metodij“ University, Skopje, Faculty of Philosophy, Skopje, FYR Macedonia
„Orce Nikolov“ Grammar School, Skopje, FYR Macedonia
Forming of professional teams of teachers in order to improve student achievement in
schools is one of the modern trends in education. In these teams, on the one hand,
teachers have the responsibility for each of their students‟ learning success, and on the
other, they are responsible for teaching practice improvement. Joint work in professional
teams includes cooperation between teachers, their openness, critical reflection, sharing
experience and ideas. Learning teams are composed of teachers of the same subject.
Team members rely on the knowledge based on the research of the development of
teaching and learning strategies that are in accordance with their students‟ learning
techniques. The aim of this approach is improving student achievement concerning a
specific subject. Each model (approach) depends on the objectives, teaching content and
learning context. Professional teamwork consists of the activities below. In action
research, teachers decide which topics are important for testing, in order to comprehend
what happens in reality, within classroom walls. Mutual evaluation of student work
enables the understanding of students‟ way of thinking, so as to develop appropriate
strategies for teaching and learning. Throughout their work in a group, teachers
collaborate on the topics identified by the group. Case study enables the team of teachers
to reflect on teaching and learning with the help of narrative stories or videotapes from
school or the classroom. Peer observation represents a friendly environment for
discussion on the class events. During the lesson study, small group of teachers had a
habit of meeting regularly for the sake of planning, designing, implementing and
evaluation of lessons according to the way students handle the content of a certain
subject. The aim of this model is to promote the process of teacher cooperation in
educational process of teaching, whose performers usually see it as an individual
process. Therefore, this model allows the development of teacher‟s training in the
direction of improving student achievement.
Key words: teacher‟s professional team work, teaching, student achievement.
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НОВИ ПРИСТУПИ У МЕТОДИЦИ НАСТАВЕ
МАТЕМАТИКЕ, ПРИРОДНИХ И ДРУШТВЕНИХ
НАУКА
NEW APPROACHES TO TEACHING METHODS IN
MATHEMATICS, NATURAL AND SOCIAL
SCIENCE

Функција уџбеника у подстицању способности стварања лепог
кроз призму естетске културе1
Жана Бојовић2 и Данијела Судзиловски
Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет, Ужице, Република Србија
У фокусу овог рада је разматрање иницијативе и стваралаштва које се активирају кроз
развој способности стварања лепог путем уџбеника. Циљ рада је идентификација
структурних елемената уџбеника који су у функцији буђења и подстицања способности
стварања лепог као једног од задатака естетског васпитања. У теоријском делу рада,
полазећи од основних поставки теорије наставе и зоне „наредног развоја“ које је дао
Виготски, а које су нам послужиле као основа за даља разматрања, размотрићемо и
појмовне одреднице важне за разумевање суштине рада. У истраживачком делу биће
приказани резултати анализе садржаја уџбеника који се користе у раду за наставне
предмете Српски језик, Музичка култура и Ликовна култура од првог до четвртог разреда
основне школе. Из целокупне понуде уџбеника који је одобрило Министарство просвете и
науке Републике Србије издвојили смо, као предмет истраживања, уџбенике које нуди
Завод за уџбенике из Београда. За ову издавачку кућу определили смо се због њене дуге
традиције у уџбеничком издаваштву. Предмет анализе била су издања која су коришћена
током школске 2010/11. године. Анализа функционалности уџбеника у подстицању
способности стварања лепог прелама се кроз његове унутрашње структурне елементе.
Прелиминарни резултати показују да сви структурни елементи нису подједнако
подстицајни, односно да је могуће указати на структурне елементе који су у већој мери у
функцији подстицања способности стварања лепог, али и на оне који то нису.
Кључне речи: уџбеник, зона наредног развоја, способност стварање лепог
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The function of textbooks in stimulating the ability to create beauty,
seen through the prism of aestethic culture1
Ţana Bojović2 and Danijela Sudţilovski
University of Kragujevac, Teacher Training Faculty, Užice, Republic of Serbia
The focus of this paper is to examine the initiative and creativity activated through the
development of the ability to create beauty, and channeled through textbooks. The aim is to
identify the structural elements of textbooks responsible for awakening and stimulation of the
ability to create beauty, which represents one of the tasks of aesthetic education. In the
theoretical part of this paper we are to examine the conceptual determinants important for
understanding the essence of the paper, starting with the basic postulations of the theory of
education and the zone of ''proximal development'', given by L.S. Vygotsky and used here as a
basis for further analysis. The research part of the paper will present the results derived by
content analysis of the textbooks used in the following courses - Serbian Language, Music and
Arts, from the first to the fourth grade of elementary school. From the overall offer of textbooks
approved by the Republic of Serbia's Ministry of Education and Sports, we have selected the
textbooks published by the Belgrade Institute for Textbook Publishing and Teaching Aids, as our
case study. The reason for choosing this particular publishing house is its long tradition in
textbook publishing. The subject of analysis are the textbooks published for the academic year
2010/2011. The analysis of functionality of textbooks in stimulating the ability to create beauty is
diffracted through its internal structural elements. The preliminary results show that not every
structural element is equally stimulating, namely it is possible to point out the structural elements
that are more efficient in stimulating the ability to create beauty, but it is also possible to point out
the elements that are not.
Key words: textbook, zone of proximal development, ability to create beauty.
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Позитиван утицај моделирања на решавање математичких
проблема у реалном контексту
Наталија Будински1 и Ђурђица Такачи
Основна и средња школа са домом ученика „Петро Кузмјак“, Руски Крстур,
Република Србија
Универзитет у Новом Саду, Природно математички факултет, Нови Сад,
Република Србија
Примена математичког моделирања у настави се одвија по шеми активности која
почиње упознавањем ученика са ситуацијом из реалног живота а завршава се
математичким решењем. Бројни светски методичари у својим радовима истичу
предности моделирања као методичког приступа у настави математике који ученике
потстиче на аналитичко-креативну активност да од добијених података стигне до
решења, проверава, прилагођава и коригује своје закључке. Моделирање приказује
математику у примењивом светлу а код ученика развија способност решавања
различитих проблема. Да би се стекао увид у ефекте учења математике
моделирањем, на Природно математичком факултету у Новом Саду је спроведено
истраживање на узорку од 173 свршених средњошколаца. Истраживање је
спроведено у периоду јун-септембар 2011. Циљ истраживања био је да се испита у
којој мери испитаници знају да реше проблеме из реалног контекста без претходног
упознавања са математичким моделирањем и после упознавања са математичким
моделирањем. Задатак се односио на реалан проблем штедње новца и
математички проблем експоненцијалне функције. Резултати су показали да је група
од 130 ученика, која је била упозната са математичким моделирањем, показала
боље резултате у решавању реалног проблема и његовог повезивања са
математичким појмовина од групе од 143 ученика, која није била упозната са
математичким моделирањем. Овај рад даје допринос укључивања моделирања у
наставу математике као веома доброг начина за предавање и учење математике.
Неопходно је уложити додатни напор за интегрисање моделирања у школски
програм али добијени резултати су охрабрујући.
Кључне речи: настава математике, математичко моделирање, проблеми из реалног
живота, експоненцијална функција.
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Positive influence of modeling on solving real contextual mathematical
problems
Natalija Budinski1 and ĐurĊica Takaĉi
Primary, Secondary and Boarding School „Petro Kuzmjak“, Ruski Krstur, Republic of
Serbia
University of Novi Sad, Faculty of Natural Sciences, Novi Sad, Republic of Serbia
The teaching based on a mathematical model starts with introducing students to real-life
situations and ends with a mathematical solution. Many papers about this topic
emphasize the advantages of modeling as a methodical approach. In this process,
students are challenged to get the solution of the problem from the received data, to
check, adjust and revise their conclusions. Modeling shows the application of
mathematics and develops students‟ ability to solve different problems. To gain insight
into the effects of learning mathematics by modeling, a sample survey was conducted at
the Faculty of Natural Sciences and Mathematics in Novi Sad. 173 high school graduates
took part in the research. The survey was conducted in June and September 2011. The
aim of this study was to examine the extent to which respondents know how to solve
problems in real contexts without prior introduction to mathematical modeling and after
the introduction to mathematical modeling. A real problem of saving money and the
mathematical problem of the exponential function was posed. The results showed that a
group of 130 students, which was familiar with the mathematical modeling, has shown
better results in solving the real problem and its connection with mathematical notions
than a group of 143 students who were not familiar with mathematical modeling. This
paper contributes to the inclusion of modeling based teaching as a very good way of
teaching and learning mathematics. It is necessary to make a considerable effort to
integrate modeling into the school curriculum, but the results are encouraging.
Key words: teaching of mathematics, mathematical modeling, real world problems,
exponential function.
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Иницијатива, сарадња и креативност универзитетских наставника
као предиктори партиципације студената у образовном процесу1
Емина Копас-Вукашиновић2
Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет, Јагодина, Република Србија
У овом чланку су размотрена теоријска значења појмова иницијатива, сарадња и
стваралаштво, у односу на ангажовање универзитетских наставника у образовном
процесу. Према захтевима савременог образовања, један од основних задатака наставника
јесте да науче децу од најранијег узраста како да уче и како да мисле. Универзитетско
образовање подразумева исте исходе. Наставнику се поставља захтев да припреми
студенте за усвајање знања, њихов трансфер и примену у пракси. Овај захтев је могуће
остварити само у условима интерактивног учења и партиципације студената у образовном
процесу. Намеће се питање чиме је одређено овакво учење. Оно подразумева
иницијативност наставника у планирању и организацији образовних активности. Такође,
интензитет и начин сарадње са студентима, његова оригиналност у презентовању и
повезивању наставних садржаја, стварају услове за партиципацију студената у наставном
процесу. Циљ истраживања био је да се кроз мултимедијски модел ефикасног учења
(Драyден), представе актуелна теоријска значења појмова иницијатива, сарадња и
стваралаштво, а затим да се утврди на који начин они могу одредити постигнућа студената
у наставном процесу. Овај аутор покушава да одреди теоријски контекст у којем је могуће
променити и унапредити учење појединца, што подразумева специфичну улогу наставника
у образовном процесу. Истраживање је обављено применом дескриптивне методе и
поступка анализе садржаја теоријских истраживања. Аутори, чије су теорије представљене
у овом раду, се слажу у констатацији да савремени модел успешног учења подразумева
креативног наставника, који ће знати да подстакне студенте на мисаону активност, у
процесу интерактивне комуникације са њима.
Кључне речи: иницијатива, сарадња, креативност, универзитетски наставник, постигнућа
студената.
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Initiative, cooperation and creativity of university professors as
predictors of students’ participation in educational processes1
Emina Kopas-Vukašinović2
University of Kragujevac, Faculty of Education, Jagodina, Republic of Serbia
This paper deals with the theoretical meaning of terms initiative, cooperation and creativity in
relation to the engagement of university professors in educational processes. According to the
requirements of modern education, one of the main tasks of teachers is to teach children from an
early age how to learn and how to think. University education includes the same outcomes. A
teacher is requested to prepare students for acquisition of knowledge, its transfer and use in
practice. This requirement can only be realised in terms of interactive learning and students‟
participation in the educational process. A question that arises is what defines this particular
learning. It includes teachers‟ initiative in planning and organisation of educational activities. Also,
the intensity and mode of cooperation with students and its uniqueness in presenting and linking
course content create conditions for the participation of students in the learning process. The aim
of this research was to present the current theoretical meanings of terms initiative, cooperation
and creativity, and to determine how they can define the achievement of students in the learning
process, through the multimedia model of effective learning, written by G. Drayden. This author
attempts to determine the theoretical context in which it is possible to change and improve the
learning of individuals, which implies a specific role of teachers in the educational process. The
survey was conducted using the descriptive method and content analysis procedure of theoretical
research. The authors whose theories are presented in this paper agree in finding that the modern
model of successful learning includes a creative teacher, who will be able to encourage students
to think in the process of interactive communication with them.
Key words: initiative, cooperation, creativity, university teacher, students‟ achievements.
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Учење путем решавања проблема у настави енглеског језика на
универзитету
Ивана Мартиновић-Барбул1 и Маја Лемајић
Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад, Република Србија
Акценат у раду је на теоријском разматрању о предностима и недостацима учења путем
решавања проблема у настави енглеског језика на универзитету. Наставници страног језика
на високошколским установама треба да развију језичке вештине ученика, али и вештине
критичког мишљења како би студенти преживели у стварном свету. Постоје два разлога
због којих проблемска настава може бити један од одговарајућих приступа за развој
језичких вештина али и вештина размишљања и упознавања тимског рада. Према Дачу
(Duch, 2001) један од разлога је што ова врста наставе даје студентима прилику да
интегришу стварно знање са новим сазнањима у животним ситуацијама. Баденова (Baden
2003) истиче да на курсевима који користе учење засновано на решавању проблема,
студенти сарађују са другим ученицима како би решили сложене и аутентичне проблеме
који помажу развоју познавања садржаја, вештина решавања проблема, расуђивања,
комуникације. Други разлог према Сејверију (Savery, 2006) је што проблемска настава
мотивише ученике да траже информације. Проблеми помажу да се одржи интерес
студената везано за материјал који се ради јер студенти схватају да уче вештине које су им
потребне да буду успешни у тој области. Учење засновано на решавању проблема има
широку примену у високом образовању. У раду је представљен модел проблемске наставе
у настави енглеског пословног језика који су аутори сами осмислили вођени основним
етапама у артикулацији часа на коме се користи проблемска настава предложеним од
Вилотијевића (2000). Могућност примене проблемске наставе приказана је на примеру
обраде израза који се користе током пословног разговора телефоном на енглеском језику.
Значајно је да се овај модел односи на актуелни наставни план и програм, што доказује да
се проблемска настава може применити на постојећу наставну праксу уз препознавање
потреба студената као што су циљ комуникације, комуникационо окружење, сарадња јер
ставља управо те потребе студента у центар наставе страног језика.
Кључне речи: проблемска настава, енглески пословни језик, сарадња, мотивација, модел
проблемске наставе.
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Problem based learning and teaching English at university level
Ivana Martinović-Barbul1 i Maja Lemajić
Higher School of Professional Business Studies, Novi Sad, Republic of Serbia
The focus of this paper is a theoretical consideration of the advantages and disadvantages of
problem based learning in teaching English at university. Foreign language teachers at institutions
of higher education should develop students' language skills as well as critical thinking skills so
that students can cope with problems in real-life situations. There are two reasons why the
problem teaching can be the appropriate approach to developing language skills, thinking skills
and learning about teamwork, as well. According to Duch (2001), one reason is that this type of
teaching gives students the opportunity to integrate real knowledge with new knowledge in a
particular situation. Baden (2003) points out that in the courses using problem based learning,
students work with other students to solve complex and authentic problems that help develop
content knowledge, problem solving skills, reasoning, communication. Another reason pointed out
by Savery (2006) is that the problem based learning motivates students to seek information
because students realize these are learning skills they need to be successful in that area.
Problem-based learning is widely used in higher education. The paper presents a model of
problem based learning in teaching Business English vocabulary that the authors created
themselves based on the elementary stages in the articulation of PBL class proposed by
Vilotijević (2000). Possibility of using problem cases is shown in the example of teaching
expressions used during one business phone call in English. It is important that this model applies
to the current curriculum, which proves that problem teaching can be applied to existing teaching
practice, if students‟ needs such as the goal of communication, communication environment or
cooperation are recognized, because this model emphasizes these needs of students and puts
them at the center of foreign language teaching.
Key words: problem based learning, Business English vocabulary, cooperation, motivation,
problem-based learning model.
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Предности дискусије и когнитивног конфликта као методе рада у
савременој настави математике
Ирена Мишурац Зорица1 и Маја Циндрић
Универзитет у Сплиту, Филозофски факултет, Сплит, Република Хрватска
Универзитет у Задру, Одјељење за образовање учитеља и васпитача, Задар,
Република Хрватска
Савремене теорије учења и подучавања математике наглашавају важност
учениковог активног учествовања у наставном процесу у којем откривањем и
логичким закључивањем долази до изграђивања (конструкције) учениковог знања.
Приликом таквог облика подучавања важно је откривати ученикове мисконцепције и
грешке које могу настати приликом закључивања. Неоткривене ученикове погрешно
изграђене концепције могу значајно допринети супротном ефекту код конструкције
знања. У настави математике много је таквих ситуација које код ученика остављају
нејасноће и доводе до погрешних закључака, због којих настава математике, а и
сама математичка знања, на децу остављају утисак нечег што не може свако да
савлада. Дискусија и когнитивни конфликт јесу методе које полазиште налазе у
теорији конструктивизма. Циљ истраживање био је да утврдимо да ли примена
метода дискусије и когнитивног конфликта на учење дељења децималних бројева
повећава успешност учениковог процедуралног и концептуланог знања о дељењу
децималних бројева. Током једне школске године, праћене су две групе од по 117
ученика петог разреда основне школе. Прву групу су чинили ученици који су
подучавани према смерницама савремене наставе математике. Са њима се
дискутовало, откривале су се њихове мисконцепције и грешке и когнитивним
конфликтом су довођени до тачних концепата. У раду са другом групом ученика
примењен је традиционални начин рада учењем процедуре и њезиним
увјежбавањем. У истраживању је примењена дескриптивна анализа поступка
подучавања и квантитативна анализа успешности заснована на поређењу
концептуалних и процедуралних знања обеју група ученика. Резултати рада
показали су да примена савремених метода дискусије и когнитивног конфликта
утиче на повећање успешности како процедуралног, тако и концептуланог знања
ученика о дељењу децималних бројева.
Кључне речи: настава математике, дискусија, когнитивни конфликт.
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Advantages of discussion and cognitive conflict as methods in
contemporary mathematics education
Irena Mišurac Zorica1 and Maja Cindrić
University of Split, Faculty of Philosophy, Split, Republic of Croatia
University of Zadar, Department of Teacher Educators, Zadar, Republic of Croatia
Contemporary theories of teaching and learning mathematics emphasize the importance
of the learner's active participation in the teaching process in which researching
and logical reasoning lead to the construction of the student's knowledge. With this form
of teaching, it is important to detect student's misconceptions and mistakes that
may occur during the concluding process.Undiscovered and poorly constructed
conceptions of student knowledge may significantly contribute to the opposite effect in the
construction of knowledge. In teaching mathematics there are many situations which
leave students with the ambiguities and misunderstandings, for which the teaching
mathematics, and mathematical knowledge itself make children think that it is
something not possible for everyone to understand. Discussion and cognitive conflict are
methods which originate from the theory of constructivism. The aim of our study was to
determine whether application of the method of discussion and cognitive conflict in
learning division of decimal numbers would lead to the enrichment of the student's
procedural and conceptual knowledge on dividing decimal numbers. During one school
year, 117 pupils of the fifth grade divided in two groups were monitored. The first group
was composed of students taught according to the contemporary mathematics guidelines.
These students participated in discussions and their misunderstandings and mistakes
were discovered. Using cognitive conflict resulted in subsequently correct concepts. The
second group of students was taught traditionally, they first learned the procedure and
then practiced it. The paper presents a descriptive analysis of the process of teaching and
quantitative analysis of the performance based on a comparison of conceptual and
procedural knowledge of both groups. Results of our work shows that application of
contemporary methods of discussion and cognitive conflict affects the increase of
procedural along with conceptual knowledge quality concerning dividing decimal
numbers.
Key words: teaching mathematics, discussion, cognitive conflict.
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Ефекат примене научног метода у настави физике на квантум,
квалитет и ретенцију знања ученика друштвено – језичког смера
гимназије
Мирко Нагл1, Душанка Обадовић и Мирјана Сегединац
Шабачка гимназија, Шабац, Република Србија
Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад,
Република Србија
Постојеће стање наставе физике у свету и Србији указује на њену недовољну
ефикасност и несклад између постављених циљева и квантума и квалитета знања
ученика. Несклад је у ниској вредности постигнућа квантума и квалитета знања, у
недовољној применљивости стечених знања, у немогућности бржег стицања знања
и у недовољној мотивисаности ученика за учење као што то показују међународна
тестирања (ПИСА и ТИМСС). Проблем је израженији код смерова који нису
природне оријентације јер су циљеви предмета физике остали исти, док обимност
садржаја није у знатној мери смањен и сразмеран броју часова. То је случај и у
друштвено–језичком смеру гимназије. Наставник, оптерећен реализацијом
садржаја, користи само традиционалне методе учења које нису ефикасне и не
одговарају физици као експерименталној науци. Рудолф (2005) сматра да је научни
метод једини сигурни метод који гарантује квантум и квалитет усвојених знања, а
процес наставе чини активним и занимљивим како за ученике тако и за наставнике.
Два нобеловца, Ледерман (1998) и Шарпак (према Јокић, 2006) први су иницирали
и промовисали идеју о увођењу научног метода и једноставних експеримената у
основне школе (програми типа: „Хандс он”, Пхyсицс фирст”, „Ла маин à ла пâте”).
Руководећи се овим чињеницама, спроведено је истраживање чији је циљ да утврди
да ли примена научног метода у настави физике на друштвено–језичком смеру у
гимназији доводи до повећања квантума, квалитета и ретенције знања ученика у
односу на наставу која се спроводи на традиционалан начин. Истраживање је
реализовано методом квазиексперимента са две паралелне групе, а узорак су
чинила два одељења првог разреда Шабачке гимназије, укупно 60 ученика. У раду
је као инструмент коришћен тест који је мерио квантитет и квалитет знања ученика у
три категорије знања према Блуму: знање, схватање и примена.
Кључне речи: научни метод, гимназија, настава физике, квантум знања, квалитет
знања.
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Effect of the scientific method to the quantum, quality and retention of
students' knowledge of socio - linguistic directions in teaching
grammar school physics
Mirko Nagl1, Dušanka Obadović and Mirjana Segedinac
Šabac Grammar School, Šabac, Republic of Serbia
University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Novi Sad, Republic of Serbia
The current physics teaching situation in Serbia and worldwide, indicates its lack of
efficiency and the discrepancy between its goals and the quantum and quality of students'
knowledge. Discrepancy lies in the low value of quantum and knowledge quality
achievement, as well as in the low applicability of acquired knowledge. Also, new
knowledge is impossible to be acquired faster and lack of students‟ motivation to learn is
even more evident after international (PISA and TIMSS) testings. The problem is more
serious in departments that are not science-orientated, because the objectives of physics
remain the same, while the scope of the content was not significantly reduced and
proportional to the number of hours. This is the problem with the socio - linguistic
grammar school department, as well. Teacher, encumbered by the implementation of the
teaching content itself, uses only traditional methods of teaching, which are inefficient and
inadequate to physics as an experimental science. Rudolf (2005) believes that the
scientific method is the only method that guarantees the quantum and quality of acquired
knowledge, and makes the process of teaching active and interesting for both students
and teachers. American Nobel Laureate Lederman (1998) first initiated the introduction of
scientific methods and simple experiments ("Hands on" and "Physics First") into the
primary schools. French Nobel Laureate Georges Charpak, in cooperation with Lederman
promoted the idea of introducing the scientific method in elementary school ("La main à la
pâte", 2005), entitled "The hand in the test ", project initiated in Serbia by Stevan Jokić
(2006). Guided by these facts, a study was conducted aimed to determine whether the
application of scientific methods in physics at the socio - linguistic high school department
leads to higher quantum, quality or retention of knowledge compared to traditionally
organized teaching.
Key words: the scientific method, grammar school, teaching physics, quantum of
knowledge, quality of knowledge.
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Улога појмовне метафоре у развоју вокабулара енглеског језика
као страног1
Биљана Радић-Бојанић2 и Јагода Топалов
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад, Република Србија
Метафорички вокабулар енглеског језика ученицима често представља проблем, јер се
појмовни системи језикâ међусобно разликују. Пошто најфреквентније речи носе највећи
метафорички потенцијал, постојање свести о метафоричности у великој мери доприноси
развоју креативности код ученика. Стога се у настави вокабулара енглеског језика као
страног током последњих десетак година ради на томе да се искористи тај потенцијал, јер,
уколико би се ученици научили како да препознају, протумаче и употребе метафоричка
значења познатих речи, претпоставља се да би могли да постигну много више користећи
већ познати материјал, тј. број познатих речи и јединица вокабулара био би знатно већи. То
су истраживали Littlemore (2001, 2003, 2004), Boers (2000) и Boers и Lindstromberg (2008) на
узорку од 20 до 30 испитаника у временском периоду од највише мецец дана, а њихови
резултати указују на одређени напредак који су ученици постигли у домену креативног
коришћења метафоричког вокабулара. У овој области досад није истраживан развој
метафоричког вокабулара и напредак ученика током дужег временског периода, тако да су
у раду приказани резултати једногодишњег истраживања у коме је испитан утицај примене
плански припремљених вежби за подстицање развоја метафоричког вокабулара енглеског
језика. Циљ истраживања био је да се утврди какав је ефекат наставе моделоване на
принципу примене појмовне метафоре. Испитивање утицаја овог модела извршено је
применом експерименталне методе на узорку од 37 студената (експериментална група:
Е=19 и контролна група: К=18). Нацрт истраживања укључио је почетно тестирање
експерименталне и контролне групе, након чега је уследила једногодишња настава, да би
се коначни резултати добили завршним тестирањем обеју група. Анализом резултата
тестова које су експериментална и контролна група радиле на почетку и на крају школске
године утврђено је да постоји значајна статистичка разлика између група на последњем
тесту. Резултати су дискутовани у контексту конкретних смерница и импликација за
побољшање наставе вокабулара енглеског језика.
Кључне речи: настава вокабулара, метафорички инпут, експериментална група, контролна
група, значајна статистичка разлика.
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The role of conceptual metaphor in the development of EFL
vocabulary1
Biljana Radić-Bojanić2 i Jagoda Topalov
University of Novi Sad , Faculty of Philosophy, Novi Sad, Republic of Serbia
Metaphorical vocabulary of English is often problematic to students because of the difference
between the conceptual systems of languages. Since the most frequent words of a language have
the biggest metaphorical potential, raising metaphorical awareness greatly contributes to the
development of students‟ creativity. Therefore, vocabulary teaching over the last ten years has
tried to utilize this potential because, if students learn to recognize, interpret and use metaphorical
meanings of known words, they will be able to achieve much more handling the known material.
The research that Littlemore (2001, 2003, 2004), Boers (2000) and Boers & Lindstromberg (2008)
did with 20 to 30 students in the maximum period of one month indicates a certain degree of
progress that students made regarding the creative use of metaphorical vocabulary. In this area
there has been no research of the development of metaphorical vocabulary and students'
progress over a longer period of time, so this paper gives a report on a year-long study which
examines the influence of the application of structured metaphorical input on a metaphorical
vocabulary acquisition. The goal of the study was to determine the effects of the teaching method
modelled after the principles of the use of conceptual metaphors. The study included 37
participants (19 in the experimental group and 18 in the control group). The research included an
initial testing of both groups, which was followed by year-long input, and the final testing of both
groups. The analysis of the test results of the experimental and the control groups at the
beginning and the end of the school year indicates that there is a significant statistical difference
between the groups on the final test. The results were discussed with the aim of providing specific
guidelines and implications for the improvement of EFL vocabulary teaching.
Key words: vocabulary teaching, metaphorical input, experimental group, control group, significant
statistical difference.
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Перцепција о начинима подстицања иновативности студената
физике1
Бранка Радуловић2, Слободанка Марков и Маја Стојановић
Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад,
Република Србија
Подстицање иновативности студената, као и ученика, битна је компонента
ефикаснијег учења. Стога се у савременој настави физике све више користи
експеримент као вид иновативности. На овај начин се повећава њихов интерес за
физичку науку, будући да се налазе у улози оних који откривају (Нагл и Обадовић,
2010). Такође се користе семинарски радови, различите врсте мултимедијалних
начина наставе и друго (Molefe, Lemmer and Smit, 1999). Циљ рада је да се испитају
перцепције студената и наставника о начинима подстицања иновативности
студената. Истраживање је спроведено у новембру 2010. године на Департману за
физику Природно-математичког факултета у Новом Саду. Подаци су прикупљени
путем анкетног истраживања и полустандардизованог интервјуа. У обради је
коришћена дескриптивна статистика. Анализа резултата истраживања показује да
већина испитаника, и међу студентима и међу наставницима, сматра да су
семинарски радови најчешћи вид подстицања иновативности. Студенти дају
предност оваквом виду рада у односу на друге иновативне активности, јер им се он
бодује као део оцене. Према перцепцији наставника, увођењем већег степена
иновативности у наставу физике путем експеримената и симулација могу се лакше
објаснити и разумети физичке појаве и на тај начин повећати квантум и побољшати
квалитет знања студената. С тим је повезана правилност да је повећање
интересовања студената за саму физичку науку условљено отварањем простора за
њихову иницијативност и иновативност у наставном процесу. Утврђене су одређене
корелације између степена интерактивности студената и професора, студијске
праксе, смањена је количина градива која се тражи на испиту, са једне стране, и
иницајативности и иновативности студената, са друге. Налази указују да се израда
семинарских радова перципира као најподстицајнији тип иновативности студената
физике, чиме се указује на афирмацију истраживачког рада студената.
Кључне речи: студенти физике, наставници, подстицање иновативности,
перцепција.
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Perception of innovation on ways to encourage students of physics1
Branka Radulović2, Slobodanka Markov and Maja Stojanović
University of Novi Sad, Faculty of Science, Novi Sad, Republic of Serbia
Encouraging students‟ innovation is an essential part of a more effective learning. In this
respect, experiment as a form of innovation is being increasingly used in contemporary
physics teaching. In this manner, their interest in physics rises, because they have the
role of inventors (Nagl, Obadovic, 2010). Term papers, various types of multimedia
teaching methods along with others are used (Molefe, Lemmer, Smith, 1999). The aim of
this study was to examine the perceptions of students and teachers about the ways to
encourage students‟ innovation. The research was performed in November 2010, at the
Physics Department, Faculty of Sciences in Novi Sad. The data were collected through
questionnaire surveys and semi-standardized interviews. The process used descriptive
statistics. Analysis of survey results shows that the majority of respondents, among both
students and teachers, believed that the term papers were the most common form of
encouraging innovation. Students prefer this kind of work to other innovative activities,
because it is valued as a part of their grade. According to the perceptions of teachers,
introducing a higher level of innovation in the teaching of physics, through experiments
and simulations, the physical phenomena can be better explained and understood, thus
increasing the quantum altogether with improving student knowledge quality. Increase of
student interest in physics is in direct relation to student development initiative and
innovation in the learning process. Certain correlations were found between the degree of
interactivity of students and professors, study practices, required exam material on one
hand, and initiation and innovation of students, on the other. The results showed that the
term papers are perceived as the most common form to encourage innovation of young
physicists, which indicates the assets of student research activity.
Key words: physics students, teachers, encouraging innovation, perception.
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Поверење у властите способности и постигнуће студената у учењу
енглеског језика
Јагода Топалов1 и Биљана Радић-Бојанић
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад, Република Србија
Поверење у властите способности (self - afficacy), кључна варијабла у социјалнокогнитивној теорији мотивације Алберта Бандуре, односи се на свест коју појединац има о
сопственој моћи да започне и заврши одређене задатке. Та свест се исказује кроз
понашања и афективна стања појединца која утичу на избор задатака и проблема којима ће
појединац приступити, на веру у успешност, као и на истрајност приликом решавања
задатка. У академском контексту, поверење је последица сложеног когнитивног процеса
тумачења различитих фактора (свест о припремљености, физичко и емотивно стање
појединца, природа задатка, итд.). Резултати бројних истраживања говоре у прилог
повезаности између вере ученика у себе и одговарајуће способности, и успеха који постижу
у учионици, док у много мањем броју испитују ове факторе у оквиру учења страног језика. У
раду су приказани резултати истраживања усмереног на испитивање поверења у сопствене
способности као фактора постигнућа у учењу енглеског језика. Циљ истраживања био је да
се утврди да ли постоји статистички значајна повезаност између степена поверења
испитаника и њиховог успеха у учењу енглеског језика. Узорак су чинили студенти који су
похађали курс енглеског језика као изборног предмета (Н=87). Подаци о испитиваној
варијабли прикупљени су у два наврата, пре и након тестирања знања из енглеског језика.
Мерни инструмент представља верзију упитника CASES (College Academic Self-Efficacy
Scale) који је прерађен како би испитао околности везане за учење енглеског језика. Према
добијеним резултатима постоје разлике у оценама у односу на испитивани фактор,
поготово у односу на вредности поверења у властите способности добијене након
тестирања знања. Резултати указују на могућност утицаја наставника и учесника/студената
у процесу наставе на свест ученика/студената о властитим могућностима и на ставове и
уверења о исходу будућих догађаја, а последично и на сам исход тих догађаја. Овим се
наглашава и колаборацијска природа односа између наставника и ученика/студената која
доприноси развоју оптималних услова за јачање поверење у властите способности.
Кључне речи: поверење у властите способности, очекивања везана за исход, настава
енглеског језика, академско постигнуће.
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Self-efficacy and students' achievement in EFL
Jagoda Topalov1 and Biljana Radić-Bojanić
University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Novi Sad, Republic of Serbia
Self-efficacy, a key variable in Albert Bandura's social-cognitive theory of motivation, represents
an individual's judgment of his capabilities to begin with and to complete certain tasks. This
judgment will affect a person's behavioral and affective responses by influencing the choice of the
tasks he or she will tackle, their belief in success and their perseverance. In the academic context,
self-efficacy is the result of a complex cognitive process of interpreting different factors (judgment
about one's level of readiness, physical and emotional state, the nature of the task etc.). The
results of numerous studies confirm the existence of the connection between a student's selfefficacy and his success in the classroom. Few studies inquire into the connection between these
factors in the context of foreign language learning. This paper gives a report on a study aimed at
analyzing self-efficacy as an achievement factor in EFL. The goal was to determine if there was a
statistically significant correlation between students' levels of self-efficacy and their success in
learning the English language. Our test group were the students at the Faculty of Philosophy who
took the English course as a faculty requirement (N=87). The data regarding self-efficacy were
gathered on two occasions, before and after the participants took their test in English. A modified
version of CASES questionnaire (College Academic Self-Efficacy Scale) was used to gather the
data about learning circumstances. The results indicate that there is a difference in students' test
scores with respect to self-efficacy scores measured after the test of English. The results suggest
there is a possibility that students' self-efficacy along with their belief about the outcome of future
events and, consequently, the very outcome of those events could be influenced by their teacher
or by other participants/students in the classroom. This also emphasizes a collaborative nature of
the teacher-student relationship, its chief aim being to nurture students' self-efficacy.
Key words: self-efficacy, outcome expectations, EFL teaching, academic achievement.
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Иницијатива, сарадња и стваралаштво у настави природних наука1
Драгица Тривић2, Ђурђица Комленовић и Радиша Јанчић
Универзитет у Београду, Хемијски факултет, Београд, Република Србија
Институт за педагошка истраживања, Београд, Република Србија
Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет, Београд, Република Србија
Развој савременог друштва намеће потребу за унапређивањем функционалности и
квалитета система образовања кроз који ће ученици стицати, развијати и
примењивати знања и вештине које су им неопходне за развој персоналних
компетенција. Ове компетенције су потребне ученицима да би се укључили у свет
рада, наставили целоживотно учење и побољшали квалитет свога живота. У нашим
школама, у области природних наука, наставна се своди на рецептивнорепродуктивне активности, при чему, најчешће није усмерена на појединца, његово
искуство и животно окружење. И даље је изазов за образовање, у области
природних наука, одређивање односа између знања које се посредује у готовом
виду и знања које се формира решавањем проблема. Такође, и одређивање односа
између процедуралних знања и основних вештина, с једне стране, и
експерименталног и теренског рада и способности да се осмисле, поставе и изведу
експериментална и теренска истраживања с друге стране. Ови захтеви намећу
потребу да се конципирају флексибилнији, отворени наставни програми предмета
из природних наука; да се обезбеде услови који су неопходни за њихову
реализацију; да се оснаже компетенције наставника у контексту планирања и
извођења свих сегмената наставе природних наука. У раду су представљени
очекивани резултати учења из области природних наука, који су дефинисани на
различитим нивоима знања и когнитивних процеса. Резултати учења дефинисани
су Образовним стандардима, на три нивоа постигнућа, за крај основног образовања
и васпитања.
Кључне речи: настава природних наука, резултати учења, наставне активности,
иницијатива.
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Initiative, cooperation and creation in natural science classes1
Dragica Trivić2, Djurdjica Komlenović i Radiša Janĉić
University of Belgrade, Faculty of Chemistry, Belgrade, Republic of Serbia
Institute for Educational Research, Belgrade, Republic of Serbia
University of Belgrade, Faculty of Pharmacy, Belgrade, Republic of Serbia
Development of contemporary society imposes the need to increase functionality and
quality of the educational system which students would use to gain, extend and apply
knowledge and skills necessary to enlarge their personal competences. Students need
these competences, in order to find employment, continue learning throughout their whole
lives, and to increase quality of their lives. In our schools, classes in the field of natural
sciences are based on receptive and reproductive activities, which are most often not
directed to an individual, their experience and life environment. What remains as a
challenge for education in the field of natural sciences is to determine a relation between
finalized, owned knowledge and the one formed by solving problems. Another challenge
is to determine a relation between procedural knowledge and basic skills on one side and
experimental and field work and the ability to conceive, set up and conduct field research
on the other. These demands impose the need to design a more flexible and open
curriculum for natural sciences, to enable conditions necessary for its realization, to
strengthen teachers‟ competence in planning and executing all segments of natural
science classes. This work presents anticipated learning results in the field of natural
science, which were defined through different levels of knowledge and cognitive
processes. The learning results were defined by Educational Standards at three levels of
achievement for the end of primary education.
Key words: natural science classes, study results, educational activities, initiative.
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Језичка и научна писменост: предуслов за ефикасно одвијање
наставног процеса1
Драгица Тривић и Јелена Стевановић2
Универзитет у Београду, Хемијски факултет, Београд, Република Србија
Институт за педагошка истраживања, Београд, Република Србија
Прва на листи циљева целокупног процеса образовања јесте функционална писменост.
Концепт функционална писменост данас се не може ограничити само на исправно читање,
писање и овладавање математичким вештинама. Савремено одређење писмености почива
на претпоставци о постојању различитих облика и нивоа писмености. Овај појам суштински
наглашава базична, елементарна знања која су високо вреднована у педагошкој пракси, јер
имају позитиван трансферни ефекат на целокупно школовање ученика. Штавише, ова
знања представљају нужан предуслов школовања и сматрају се незаобилазним обрасцима
културе појединца и друштва у целини. У раду анализирамо два аспекта функционалне
писмености: језичку и научну писменост и њихову међузависност у оквиру ширег
семиотичког система на коме обе почивају и на коме се образовни процес заснива. С тим у
вези, реализовано је истраживање које је укључило 395 ученика из четири школе, две
гимназије и две средње стручне школе из Београда, Новог Сада, Крагујевца и Зрењанина.
На часу предмета Српски језик и књижевност од ученика је тражено да напишу како се
изговара симболички запис 2s2 и шта значи. Резултати су показали да је 42,5% ученика
запис изговарало као моном, а 39% као запис електронске конфигурације. У тумачењу
значења испољила се још већа разноликост одговора: електронска конфигурација,
енергијски ниво и подниво у структури атома, атомска орбитала, друга периода и друга
група Периодног система елемената, елемент сумпор, матаметички израз, моном,
квадратна једначина, секунда, физичка величина. Писменост обухвата способности
комуницирања и резоновања, а добијени резултати указују на могуће проблеме у
комуникацији, поготову када се одвија на симболичком нивоу на коме почива образовање у
области природних наука.
Кључне речи: функционална писменост, симболи, комуникација.
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Linguistic and scientific literacy: prerequisite for efficient running of
teaching process1
Dragica Trivić and Jelena Stevanović2
University of Belgrade, Faculty of Chemistry, Belgrade, Republic of Serbia
Institute for educational Research, Belgrade, Republic of Serbia
The first of aims of the complete educational process is functional literacy. The concept of
functional literacy today cannot be limited to mere proper reading, writing and mastering
mathematical skills. Contemporary determination of literacy lies in the presumption about the
existence of various forms and levels of literacy. This term basically emphasizes basic,
elementary knowledge which is highly valued in educational practice, because it has a positive
effect on the students‟ whole education. Moreover, this knowledge presents a necessary
prerequisite for education and is considered inevitable individual‟s and whole society‟s etiquette.
This work deals with two aspects of the functional literacy: linguistic and scientific literacy and
their mutual co-dependence within a wider semiotic system which both of them, as well as the
complete educational process are based on. Regarding this, a research was conducted that
included 395 students from four schools, two high schools and two secondary schools from
Belgrade, Novi Sad, Kragujevac and Zrenjanin. In the Serbian language and literature class
students were required to write the pronunciation of the symbolic script 2s2 and what it means.
The results showed that 42.5% of the students pronounced the script as a monomial, and 39% as
a script of an electronic configuration. Interpreting the meaning produced even more different
answers: electronic configuration, energy level and sublevel in atomic structure, atomic orbit,
second period of the periodic system of elements, sulfur, mathematical expression, monomial,
square equation, second, physical unit. Literacy involves capability of communication and
thinking, and the results point out possible communicational difficulties, especially when
communication is on the symbolic level which is a foundation of education in sciences.
Key words: functional literacy, symbols, communication.
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Широка образовна основа нове наставе историје1
Марко Шуица2 и Ђурђица Комленовић
Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд, Република Србија
Институт за педагошка истраживања, Београд, Република Србија
Главни предмет рада представља презентовање нове визије улоге, циљева и
исхода наставног предмета Историја у општем образовном процесу. Нова позиција
овог предмета дефинисана је усвајањем образовних стандарда за основну школу,
чиме се напушта концепт наставе историје усмерен ка садржајима.
Репозиционирање ка општим исходима наставног предмета, развијању одређених
вештина и изградњи ставова, историју води ка пољу креативног и критичког учења.
Широко постављена основа наставе историје уоквирене стандардима, као и
препорукама Савета Европе за наставу историје у 21. веку, детерминишу активну
улогу историје у изградњи друштвене и личне одговорности код ученика.
Руководећи се наведеним интернационалним и домаћим легалним инструментима
и препорукама, као и дидактичким концептима попут мултиперспективности,
створене су нове претпоставке извођења наставе историје, које омогућавају
одржавање међупредметне наставе. Сводећи фактографски корпус знања на мању
меру у настави историје се отвара простор за увођење оног дела перцепције
прошлости, делом и садашњости, утемељеног на тековинама друштвеног и
културног наслеђа. Циљ овог прилога јесте да се објасне домети и образовни
правци новог дидактичког оквира наставе историје који воде ка проширивању
основе неопходних знања, изградњи функционалних вештина и развијању
хуманистичких ставова. Закључци се могу формулисати на следећи начин. Настава
историје у новом образовном концепту постаје кључни предмет у коме се развија
критичка свест код ученика, као и неке базичне социјалне вештине неопходне за
успешно живљење у савременом друштву. Настава историје отвара могућност
креативном увиду у прошлост људског друштва, чиме се ученици подстичу на
остваривање специфичних циљева и исхода историје, али и других сродних
предмета.
Кључне речи: историја, стандарди, функционално образовање, исходи, вредносни
ставови.
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A broad educational base for new history education1
Marko Šuica2 and Djurdjica Komlenović
University of Belgrade, Faculty of Philology, Belgrade, Republic of Serbia
Institut for Educational Research, Belgrade, Republic of Serbia
The main reference of this work is the presentation of a new vision of a role, aims and outcomes
of history classes in general education. A new position of this subject is defined by the adoption of
school standards in primary education, which abandons the concept of history classes directed to
content. Repositioning towards general outcomes, development of specific skills and attitude
building leads history classes to the field of creative and critical learning. The broadly set base of
history classes shaped with the standards and recommendations from the European Council for
history classes in the 21st century determines the active role of history in the constitution of
students‟ social and personal responsibilities. Guided by the aforementioned international and
national legal instruments and recommendations, as well as by didactic concepts like the
existence of various perspectives, new presumptions were made for the execution of history
classes, which enable correlations of subjects. Reducing the factual corpus of knowledge in
history classes gives space to the introduction of the perception of that part of the past, and
partially the present, based on the social and cultural heritage. The aim of this work is to explain
the range and educational direction of the new didactical frame of history classes which lead to
the expansion of the base of necessary knowledge, development of functional skills and
humanistic attitudes. Conclusions can be drawn in the following way: history classes in the new
concept of education becomes a key subject which develops students‟ critical thinking, as well as
some basic social skills necessary for a successful life in a contemporary society.
Key words: history, standards, functional education, outcomes, judgments of value.
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УЧЕНИК И ПРОЦЕС УЧЕЊА У СРЕДИШТУ
НОВИХ ПРИСТУПА ОБРАЗОВАЊУ
STUDENT AND LEARNING AT THE CENTER OF
NEW APPROACHES IN EDUCATION

Да ли партиципација ученика у школи доприноси смањењу
етничких предрасуда?1
Аленка Грил2
Педагошки институт, Љубљања, Република Словенија
У овој студији испитује се однос између активне партиципације ученика у одељењу
и школи, и њихових етничких предрасуда. Према Олпортовој теорији контакта,
сарадња између ученика различитог етничког порекла може довести до смањења
предрасуда. Стога смо претпоставили да би сарадња ученика у школи могла
довести до узајамног прихватања и увећања позитивних осећања према
вршњацима различитог етничког порекла. Ова хипотеза је тестирана у словеначким
основним (Н=8) и средњим школама (Н=27), уз примену двостепеног
стратификованог кластерског узорковања. У студији су учествовали ученици 6. и 9.
разреда основне школе, ученици 3. разреда средње школе (Н=868), као и њихови
наставници (Н=333). Ученици и наставници су одговарали на питања из упитника
који се састојао од следећих скала: партиципативна школска култура, кохезивност
одељења и ставови према мултикултурализму. Ученици су такође попуњавали
скалу социјалне дистанце која се односи на њихове контакте са ученицима
различитог етничког порекла у школи и ван ње, као и скалу етничке идентификације.
Наставници су извештавали о учесталости примене метода активног учења,
наставе о социјалним разликама и ставовима према ученичкој партиципацији у
школи. Примењена је мултиномијална логистичка регресија (метод „корак по
корак“), како би се тестирао утицај ученичке партиципације у школи на њихове
етничке ставове. Мултипла регресиона анализа (метод „корак по корак“) примењена
је за тестирање односа између партиципативности школе и одељења, наставничких
ставова и примене метода активног учења. Резултати указују да: (1) ученици који
имају мање етничких предрасуда потичу из кохезивнијих одељења, у којима је
присутан висок степен етничке различитости и прихватања мултикултурализма; (2)
методе активног учења чешће користе наставници који имају позитиван однос
према мултикултурализму и ученичкој партиципацији у школи.
Кључне речи: партиципација, сарадња, активно учење, школска култура, клима у
одељењу, етнички ставови, мултикултурализам, адолесценција.
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Does the students’ participation in the school contribute to the
reduction of ethnic prejudice?1
Alenka Gril2
Educational Research Institute, Ljubljana, Republic of Slovenia
The study examined the role of student's active participation in the class and school based on
their ethnic prejudice. According to the Allport's contact theory, the cooperation among students
from different ethnic backgrounds may lead to the reduction of prejudice. Hence, it was assumed
that students‟ cooperation in school could lead to mutual acceptance and increase the positive
feelings to peers from different ethnic backgrounds. The hypothesis was tested in the study in
Slovene‟s elementary (N = 8) and high schools (N = 27) using two-step stratified cluster sampling.
Students from 6th and 9th grades of elementary and 3rd grade of high schools participated in the
study (N = 868) as well as their teachers (N = 333). They both answered the questionnaire which
consisted of the scales on participative school culture, the class cohesiveness and the attitudes
towards multiculturalism. Students also answered the social distance scale about their interethnic
contacts in and out of school and the ethnic identification scale. The teachers also reported the
frequency of active learning methods and instruction on social differences and attitudes towards
students‟ participation in school. The multinomial logistic regression (forward stepwise method)
tested the effect of student‟s participation in the school on their ethnic attitudes. The multiple
regression analyses (stepwise method) tested the effect of participative school and class and
teacher‟s attitudes on the usage of active learning methods. The results show that 1) ethnically
less-prejudiced students come from more cohesive classes with higher ethnic diversity and
acceptance of multiculturalism; 2) active learning methods are more frequent among teachers
who favor multiculturalism and students‟ participation in school and who frequently include
instructions on social differences and who teach in participative schools with cohesive classes.
These results represent the promising basis for the educational implications which are to be
discussed.
Key words: participation, collaboration, active learning, school culture, class climate, ethnic
attitudes, multiculturalism, adolescence.
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Подстицање сарадње и иницијативе код неуспешних ученика
у диференцираној настави1
Николета Гутвајн2 и Душица Малинић
Институт за педагошка истраживања, Београд, Република Србија
Диференцирана настава представља облик наставе у којој се ученику пружа шанса да
самостално ради у хомогеној групи (груписање ученика према њиховим способностима),
нехомогеним групама, у тиму и индивидуално. У диференцираној настави нагласак је на
самосталној активности ученика, уважавању различитости и разлика међу њима, као и на
оптималном развоју њихових потенцијала. Наведени облици диференциране наставе који,
поред осталог, доприносе развоју сарадње и иницијативе код ученика, имају своје
предности и недостатке. У овом раду усмерићемо се на проучавање ефеката различитих
облика диференциране наставе на постигнућа ученика који су у образовном дискурсу
позиционирани као неуспешни. Рад у хомогеним групама представља један од облика
диференциране наставе који подстиче активност свих ученика, доприноси развоју
интересовања за наставу и учење, повећава могућности праћења напредовања ученика и
ефикасност наставе. Међутим, налази бројних истраживања показују да груписање ученика
према њиховим способностима није адекватно решење у креирању најповољнијег
окружења за подстицање сарадње, иницијативе и промена у постигнућу код неуспешних
ученика. Један од суштинских недостатака рада у хомогеним групама јесте претпоставка о
учениковој способности која одређује ниво његовог постигнућа, као и немогућност
поређења са бољим ученицима. Неуспешни ученици заслужују исти квалитет образовања
као и други ученици и не постоји разлог због кога би били изоловани као посебна социјална
група. Налази истраживања показују да се најбољи ефекти на промене у постигнућу
неуспешних ученика остварују у хетерогеним, редовним одељењима у којима се комбинује
индивидуални, групни и тимски рад. Важно је нагласити да позитивни ефекти могу изостати
уколико сарадња између ученика и наставника не почива на спремности наставника да
подржи иницијативу ученика и да креира подстицајну средину за развој аутономне
мотовације ученика за учење.
Кључне речи: неуспешан ученик, диференцирана настава, сарадња, иницијатива,
индивидуализација.
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Encouraging cooperation and initiative with unsuccessful students in
differential classrooms1
Nikoleta Gutvajn2 and Dušica Malinić
Institute for Educational Research, Belgrade, Republic of Serbia
Differential classrooms present a form of teaching which gives students a chance to work
independently in homogeneous groups (grouping students according to their abilities),
unhomogeneous groups, both in a team and individually. Managing differential classrooms
emphasizes students‟ independent engagement, respect towards each other‟s differences, as well
as the optimal development of their potentials. The attention of this work is directed to a study of
effects of various forms of differential classrooms on achievements of students who are marked
as unsuccessful in the educational discourse. Working in homogeneous groups presents a form of
a differential classroom which encourages activation of every student, contributes to the
development of their interest in classes and learning, increases the possibility to track students‟
progress and the efficiency of classes. However, discoveries show that grouping students
according to their abilities is the inadequate solution in creating the most appropriate environment
for encouraging cooperation, initiative and changes in achievements of unsuccessful students.
One of the most crucial disadvantages of working in homogeneous groups is the presumption
about students‟ ability which determines the level of their achievement, just like the disability to
compare themselves with better students. Unsuccessful students deserve the same quality of
education like other students, and there is no reason to isolate them in a special group. Findings
of this research show that the changes in the unsuccessful students‟ achievements are better
affected in heterogeneous, regular classes which combine individual, group and team work. It is
important to stress that positive effects may not occur if the student-teacher cooperation does not
have a socio-emotional dimension lying in the teacher‟s care about a student‟s complete
development and in the teacher‟s aptness to support student‟s initiative and to create a supporting
environment for the development of students‟ autonomous motivation to learn.
Key words: unsuccessful student, differential classrooms, cooperation, initiative, individualization.
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Важност развоја квалитетних програма за ромску децу у
предшколском образовању и првим годинама основне школе:
случај Словеније
Јернеја Јагер1
Педагошки институт, Љубљана, Република Словенија
У поређењу са не-ромском децом, стопа уписа ромске деце у предшколско
образовање веома је ниска, због чега је и њихова интеграција у школски систем
отежана. Циљ овог рада је на нагласи важност предшколског образовања и првих
година основношколског образовања за развој индивидуе, као и за развој
целокупног друштва. Предшколско образовање се сматра изузетно важним за
посебно угрожену децу (децу скитнице и децу из породица са ниским социоекономским статусом, где ромска деца несумњиво спадају). Многи званични
документи и научна истраживања указују на важност изградње чврсте основе на
раном узрасту, која би омогућила ефективније учење у каснијим годинама. Широко
је познато и то да је основа развоја мозга управо у најранијем периоду живота
јединке. Коначно, неки аутори истичу да инвестирање у људе на раном узрасту има
дугорочне ефекте који су много исплативији него касније интервенције. Имајући у
виду значај квалитета образовних програма у раном детињству, приказаћемо
тренутну ситуацију у вези са интеграцијом ромске деце у програме раног
образовања у Словенији. Резултати су добијени анализом студија спроведених на
националном нивоу. Упркос скоријим налазима о важности интерграције
највулнерабилнијих група деце, нарочито у предшколске програме, утврдили смо да
ситуација у Словенији није на жељеном нивоу. У складу са актуелним
истраживачким налазима, креатори политике и доносиоци одлука требали би да
понуде програме за што ранију интеграцију ромске деце (већ на прешколском
узрасту) и да објасне значај образовања ромским родитељима, све у циљу боље
будућности те деце.
Кључне речи: образовање Рома, предшколски програми, инвестирање у
предшколско образовање, прве године основног образовања, Словенија.
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The need for developing quality programs for Roma children in
preschool education and in the first years of primary school: the case
of Slovenia
Jerneja Jager1
Educational Research Institute, Ljubljana, Republic of Slovenia
The enrollment rate of Roma children into preschool education is very low, in comparison to other
children, and due to that, their integration into school system is even more difficult (Vonta 2010).
The aim of this paper is to stress the importance of preschool education and education in the first
years of elementary school, both for individual‟s development as well as for the development of
the whole society. Additionally, preschool education is seen as extremely important for specifically
disadvantaged children (migrant children along with the children from families with low socioeconomic status, what Roma children certainly are). First of all, many policy documents and
scientific research show the importance of building a solid base in the early years, resulting in
more effective learning in the future years (Early Childhood... (COM(2011) 66 final). Furthermore,
it is widely known that foundation for development of the brain is formed in the earliest period of
one's life (The Timing... 2007). Finally, Heckman (2006) says that investments in humanity in the
early years have long-term effects and that they are more cost-effective than later interventions.
Based on identified meanings of early childhood education programs‟ quality, we displayed
current situation of Roma children integration in early childhood education programs in Slovenia.
Results were gained from the analysis of studies, conducted on national level (Krek, Vogrinc
2005; Vonta et al. 2005; Vonta 2006; Bešter, Medvešek 2007; Brezovšek 2008; Jager 2010;
Vonta et al. 2011). Despite the latest findings on the importance of integrating the most vulnerable
groups of children especially in the preschool programs, we found out that the situation in
Slovenia is not at the desired level. In accordance with the latest research findings, policy-makers
should offer programs for as earlier integration of Roma children as possible (in the pre-school
age), and explain importance of education to Roma parents, for the sake of future life of their
children.
Key words: Roma children, preschool programs, investing in early childhood education and care,
first years of elementary education, Slovenia.
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Образовна постигнућа у светлу теорије самодетерминације1
Витомир Јовановић2 и Данијела Петровић
Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд, Република Србија
У раду смо се бавили разумевањем образовних постигнућа ученика унутар референтног
оквира теорије самодетерминације коју су формулисали Десај и Рајан. Циљ истраживања
био је да се утврди која је форма мотивације у највећој мери повезана са постигнућима на
тестовима образовних компетенција. Образовни исходи су мерени путем теста читалачке
писмености из оквира тестирања PISA 2009, док је мотивација испитивана помоћу Скале
академске мотивације (Academic Motivation Scale - AMS) Валеранда и сарадника. Упитник
АМS је настао на основу теорије самодетерминације и састоји се од супскала које мере
различите форме интринзичке и екстринзичке мотивације, као и амотивацију. АМS је
заједно са тестом читалачке писмености задат узорку ученика из 30 школа на територији
Србије (Н=237). Са постигнућем на тесту читалачке писмености у највећој мери корелирају
скале екстринзичке идентификујуће регулације (r=0,4; p=0.00), затим скала екстерне
регулације (р=0,34; п=0.00) и скала амотивације (r=-0,45; p=0.00). Скале са целокупног
инструмента АМS објашњавају 30% варијансе резултата на тесту читалачке писмености (R2
= 0,307; p=0.00), што говори о важности теорије самодетерминације за разумевање
образовних исхода. Налази показују да што је израженија развијенија и интегрисанија
форма мотивације, она има већи утицај на постигнућа на тесту читалачке писмености.
Другим речима, ученици који имају највеће скорове на тесту читалачке писмености у већој
мери уче, јер сматрају да је то важно за развој њихове каријере, при чему имају већи осећај
самодетерминације. Они осећају да уче из личних разлога и интереса, а не због
спољашњих притисака иако им сам чин учења не мора бити пријатан. Ово говори у прилог
важности некогнитивних чинилаца који утичу на академско постигнуће. Такође, налази да је
екстринзичка мотивација у већој мери повезана са образовним компетенцама него што је то
интринзичка мотивација говоре о промени парадигме у постављању и процењивању
жељених образовних исхода.
Кључне речи: теорија самодетерминације, образовни исходи, читалачка писменост,
интринзичка мотивација, екстринзичка мотивација.
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Educational achievements in the light of self-determination theory1
Vitomir Jovanovic2 and Danijela Petrovic
University of Belgrade, Faculty of Philosophy, Belgrade, Republic of Serbia
In this paper we have tried to realize the educational achievements of students within the
reference framework of self-determination theory formulated by Deci and Ryan. The aim was to
determine which form of motivation was more related to the achievements in educational
competencies tests. Educational outcomes were measured by a test of reading literacy from PISA
2009. Different forms of motivation were measured using the academic motivation scales
(Academic Motivation Scale - AMS) of Vallerand and associates. AMS was developed on the
basis of self-determination theory and consists of subscales that measure different forms of
motivation - intrinsic, extrinsic - and amotivation. AMS, along with the reading literacy test, was
administered to the sample of students from 30 schools in Serbia (N = 237). Significant
correlations were found: identified regulation correlated with reading literacy achievement (r =
0.4, p = 0.00), as well as the external regulation (r = 0.34, p = 0.00). There was negative
correlation between amotivation and achievement (r =- 0, 45, p = 0.00). Scales of motivation
explain 30% of the variance in the test results of reading literacy (R2 = 0.307, p = 0.00) which
indicates the importance of self-determination theory for understanding educational
outcomes. The findings show, that the more advanced and more integrated a form of motivation
is, the greater impact it has on achievements in reading literacy test. In other words, students who
have the highest test scores in reading literacy learn to a greater extent because they believe it is
important for the development of their careers. They do it with a greater sense of selfdetermination, because they feel they are learning for personal reasons and interests, and not
because of external pressure, although the process of learning may not be necessarily pleasant to
them. This supports the importance of non-cognitive factors of academic achievement.
Key words: self-determination theory, educational achievements, reading literacy, intrinsic
motivation, extrinsic motivation.
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Мотивација ученика за креативност у визуелно-уметничком
образовању
Јанез Коленц1
Педагошки институт, Љубљана, Република Словенија
Факторска анализа показује да се корелација између мотивације за учење И
стратегија учења испољава у три приступа ученика процесу учења: 1) у површном
приступу процесу учењу, који се примењује у запамћивању и репродуковању
градива; 2) у дубинско пруступу учењу, који се примењује у формирању
интересовања за предмет учења и његовог разумевања; 3) у ставу према успеху,
који долази до изражају у мотивацији за највишим постигнућима, а који корелира и
са процесом учења и са академским селф-комцептом. Ми ћемо истражити наш
проблем кроз трећи приступ процесу учења. Можемо дефинисати проблем као
питање које су детерминанте мотивације за визуелно-уметничко образовање, које
највише доприносе мотивацији за највишим постигнућима код ученика основне
школе у Словенији. Користили смо факторску анализу као међузависну технику.
Исптан је целокупни сет међузависних односа. Нема посебног наглашавања
независних или зависних варијабли нити узрочности. Факторска анализа
претпоставља да се сви рангирани подаци о различитим атрибутима могу свести на
неколико важних димензија. На основу анализираних података, могуће је уочити да
се издвојило дванаест фактора мотивације, користећи методу главних компоненти.
Ови фактори објашњавају 60,529% варијансе, док око 40% варијансе остаје
необјашњено. Најважнији је први фактору, који објашњава 22,419% варијансе, други
фацтор објашњава 5,478% варијансе, а трећи фацтор објашњава 4,836% варијансе.
24% објашњене варијансе представља индивидуални допринос преосталих девет
фактора.
Кључне речи: мотивација, основна школа, Словенија, креативност, визуелноуметничко образовање.
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Motivation of students for creativity in visual art education
Janez
Kolenc1 in visual art education
Motivation of students for
creativity
Educational Research Institute, Ljubljana, Republic of Slovenia
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Сарадња ученика и наставника у процесу професионалне
оријентације – компетенције, иницијатива и могућности школе
Исидора Кораћ1
Министарство просвете и науке Републике Србије, Београд, Република Србија
Савремени развој друштва намеће потребу за јединком која је способна да самостално и
адекватно доноси одлуке у вези са одређеним занимањима у различитим периодима свог
живота. Уместо компетенција за обављање специјализованих задатака, захтевају се
компетенције за решавање проблема и активно учествовање у континуираним променама.
У раду се разматра улога и позиција наставника и ученика у процесу професионалне
оријентације, одређивање компетенција које су им за ове улоге неопходне и сагледава се
сарадња као неопходан услов успешности овог процеса. Сматрамо да постоји потреба да
концепција професионалне оријентације постане имлицитна активност целокупног
васпитно-образовног процеса. Кроз процес професионалне оријентације ученик треба да
стекне: знање о (свету рада, образовним профилима, потребама тржишта и сл.), знање
како, знање кроз (искуство света рада; грађење профила компетенција треба да
рефлектује чињенице да се ниједна компетенција не користи изоловано и да се
компетенције развијају кроз омогућавање практичног рада, рефлексију) и знање за
(развијање компетенција доживотне професионалне оријентације). Наставници треба да
имају компетенције које им омогућавају да: сарађују са другима, да би могли да подржавају
и самосталност у учењу и вештине тимског рада код ученика; раде са савременим
информационим технологијама, како би имали приступ знању, развијали критичку анализу
знања и ефикасно га преносили; сарађују са широм заједницом (рад са друштвом и у
оквиру друштва), како би припремили ученике да буду активни грађани који допринесе
развоју друштва. Да би се успешно реализовао процес професионалне оријентације,
неопходан је тимски рад свих актера васпитно-образовног процеса унутар школе, али и
сарадња са различитим институцијама из локалне заједнице (предузећа, стручњаци из
Националне службе за запошљавање и сл.). Успостављена сарадња треба да омогући
ученику да кроз процес учења формира и развија своја интересовња, да постане свестан
постојеће одлуке о избору каријере, да тражи и процењује податке, установљава могуће
правце акције, као и да разматра њихове различите могуће последице и њихове вредности.
Кључне речи: профеионална оријентација, професионални развој, сарадња, тим за
професионалну оријентацију, компетенције.
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Cooperation between students and teachers in the process of
professional orientation – competences, school’s initiative and
possibilities
Isidora Korać1
Ministry of Education and Science of the Republic of Serbia, Belgrade, Republic of Serbia
Contemporary development of society requires individual capability of making adequate decisions
about future occupation in different periods of life. This is why there is the need for professional
orientation to become implicit activity of the whole pedagogical-educational process. Instead of
having competences for completing specialized tasks, one is required to have competences for
problem solving and for active participation in continual changes. The aim of this study is taking
into consideration the role and position of teachers and students in the process of professional
orientation, establishing competences that are necessary for these roles, viewing cooperation as
a necessary condition for the successful implementation of professional orientation in everyday
school life. It is believed that there is a need for the professional orientation process to become an
implicit activity of entire educational and pedagogical process. Through the professional
orientation process students should gain the following: knowledge about (world of work,
educational profiles, market needs, etc.); knowledge how, knowledge through (the experience of
the world of work, building up the competences profile should reflect the fact that each and every
competence isn‟t to be used in isolation and that competences are developed through practical
experience, reflection), knowledge for (the development of life-long professional orientation
competences). Teachers should have the competences which enable them to cooperate with
others in order to be capable to support students‟ independence in learning and the team work
skills; as well as to work with modern information technology, in order for them to have access to
knowledge, develop critical analysis of knowledge, and transmit it efficiently, work with wider
community (work with society and within society) in order to prepare students to become active
citizens who contribute to the development of the society.
Key words: professional orientation, professional development, cooperation, team for professional
orientation, competence.
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Афективне и социјалне компоненте наставе хемије из угла ученика
основне школе1
Борис Пејин2, Игор М. Матијашевић, Јасминка Н. Королија и Слађана Анђелковић
Универзитет у Београду, Хемијски факултет, Београд, Република Србија
Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд, Република Србија
Велики број истраживања наставе бави се когнитивним аспектима и исходима недовољно
уважавајући њене афективне и социјалне компоненте. С друге стране, у редефинисању
курикулума наставе хемије мишљења ученика мало су или нимало узимана у обзир што је
контрадикторно савременим педагошким гледиштима која нагласак стављају на ученика
као субјекта наставног процеса. Стога је циљ овог рада био да се утврди које су афективне
и социјалне компоненте наставе хемије важне ученицима осмог разреда. Фокус датог
истраживања произашао је из премисе да су поменуте компоненте наставе од суштинског
значаја за ученичку мотивацију, иницијативу и стваралаштво. Имајући на уму ове чињенице
дали смо ученицима задатак да напишу есеј на тему Ја као наставник хемије на првом
часу у седмом разреду без смерница о томе шта и како би требало да се ради на првом
часу и назначеног лимита у обиму есеја (број речи). Истраживање је обухватило 164
ученика на крају осмог разреда из четири места у Србији. Резултати квалитативне анализе
есеја показали су да су ученици препознали важност демократског дијалога у настави,
будући да су посебан значај придали повољној педагошкој клими на часу, успостављању
позитивних социјалних односа и подстицању иницијативе. Поред тога, ученици су били
свесни свих професионалних компетенција наставника, истичући при томе наставника као
саговорника, наставника као регулатора социјалних односа и наставника као извор знања
(информација). Дато истраживање указује да уважавање сврсисходних мишљења ученика о
афективним и социјалним компонентама наставе хемије може допринети креирању и
реализацији ефикасније васпитно-образовне праксе овог школског предмета у основној
школи.
Кључне речи: ученик као наставник хемије, основна школа, есеј, афективнe и социјалнe
компонентe наставе хемије.
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Affective and social components of teaching chemistry from the
perspective of elementary school students1
Boris Pejin2, Igor N. Matijašević, Jasminka N. Korolija and Sladjana Andjelković
University of Belgrade, Faculty of Chemistry, Belgrade, Republic of Serbia
University of Belgrade, Faculty of Geography, Belgrade, Republic of Serbia
A large number of investigations in teaching deals with the study of its cognitive aspects and
impacts, insufficiently taking the outcomes of its affective and social components into account,
which is contradictory to modern educational perspectives that emphasize a student as a subject
of a teaching process. On the other hand, the redefined chemistry curriculum and the elementary
school students' opinions have little or no correlation. Therefore, the aim of this investigation was
to determine important affective and social components of teaching chemistry to eight grade
students. Its focus has come from the premise that the aforementioned components of teaching
are essential for students' motivation, initiative and creativity. Bearing in mind these facts, we gave
students the task to write an essay on the subject I as a Teacher of Chemistry in the First Class in
the Seventh Grade with no guidance on what and how they should work in the first class or the
specified word limit for the essay. The study included 164 students at the end of the eighth grade
from four sites in Serbia. The results of the qualitative analysis of the essay showed that students
recognized the importance of a democratic dialogue in teaching, since a good educational
atmosphere in the classroom, establishing positive social relationships and encouragement of
their initiatives were of particular importance for them. Additionally, the students were aware of all
professional skills of the teacher, thereby pointing out the teacher as an interlocutor, the teacher
as a regulator of social relations, and the teacher as a source of knowledge (information). This
investigation indicates that appreciation of the students' meaningful opinions about the affective
and social components of teaching chemistry can contribute to the creation and implementation of
effective educational practice of the school subject in elementary schools.
Key words: student as a chemistry teacher, elementary school, essay, affective and social
components of teaching chemistry.
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Истраживање стратегија учења као предуслов иницијативе,
сарадње и креативности у настави енглеског језика – могућности
наставника
Ивана Ћирковић Миладиновић1
Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет, Јагодина, Република Србија
Основни циљ овог рада је да се истраже стратегије учења у настави енглеског
језика које су предуслов за иницијативу, сарадњу и креативност студената у оквиру
универзитетске наставе на нематичним факултетима. За ово истраживање
употребљена су два анкетна упитника: SILL (Strategy Inventory for Language
Learning) упитник који је преузет од Р. Оксфорд (Oxford, 1990) на који су одговорили
студенти и упитник за наставнике који је адаптиран на основу упитника Елис и
Синклер (Ellis and Sinclair, 1989). У SILL упитнику од студената је тражено да
евидентирају коју од наведених стратегија учења користе приликом учења страног
језика и колико често користе ту стратегију приликом учења. С друге стране, у
упитнику за наставнике, било је потребно да наставници изнесу своје мишљење о
томе које стратегије учења користе њихови студенти и колико често. Резултати су
показали да се мишљење наставника и студената поклапа делимично. Иако
наставници тврде да се баве истраживањем врста стратегија учења код својих
студената, резултати показују да их треба унапредити и поред великог напора који
је потребан да се тај циљ постигне. Резултати су такође показали да се студенти
углавном боје прављења грешке у току усменог излагања, па зато и не предузимају
иницијативу да започну дискусију, нити да да сарађују у току групног рада. Ако би се
спроводило овакво истраживање на факултетима, наставници би могли да помогну
својим студентима на тај начин што би им презентовали стратегије учења енглеског
језика које студенти не познају (афективне, социјалне). Овакав приступ може
охрабрити студенте да открију које стратегије учења би могли да користе како би
били успешнији у учењу страног језика и да би били мотивисанији да учествују у
дискусији, као и да сарађују током групног рада. Зато сматрамо да истраживање
стратегија учења, које користе студенти у настави страног језика, може умногоме
побољшати сарадњу наставника и студената и на тај начин знатно допринети
обостраној иницијативи која ће водити ка креативном наставном процесу и бољим
исходима учења.
Кључне речи: енглески језик, истраживање, стратегије учења, иницијатива,
сарадња.
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Learner strategy research as a precondition of the initiative,
cooperation and creativity in ELT classroom - the possibilities of a
teacher
Ivana Ćirković Miladinović1
University of Kragujevac, Faculty of Education, Jagodina, Republic of Serbia
The main aim of this paper is to explore language learning strategy (LLS) research as a
precondition of the initiative, cooperation and creativity in the Serbian university classroom in
addition to investigating the students‟ perception of the frequency usage of these strategies. For
the research, two questionnaires were used: SILL questionnaire taken from Oxford (1990) which
was filled in by students and a questionnaire for English language teachers adapted from Ellis and
Sinclair (1989). Students were asked to indicate if they use a certain strategy and how often they
use it while teachers were asked to indicate what strategies their students use and how often. The
results revealed that students and teachers perceptions of the frequency of the strategy usage
mismatch very much. However, although teachers state that they do conduct strategy research, it
is felt that an attempt to improve such research could possibly be carried out; despite the fact that
it may require hard effort. The results seem to imply that students are mostly afraid of using
English and making mistakes while speaking during the class and they rarely decide to take the
initiative in the discussion and to cooperate during the group work. Conducting this kind of
research, the teacher would be in the position to help his/her students to present the unknown
learning strategies (affective, social) and to encourage students to consider which strategies work
best for them. Also, knowing those strategies students would be more motivated to participate in
the discussion, to cooperate with peers and to take the initiative during the class. The conclusion
was that a well-structured strategy instruction course that allowed creativity on the part of both
teachers and students could have a positive effect on oral communication and learning outcomes.
Key words: the English language, learner strategy research initiative, cooperation.
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Нове образовне стратегије и задовољство ученика школом
Снежана Шевић1
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад, Република Србија
Убрзани развој науке и технике директно утиче на целокупно образовање. Због непрекидног
трагања за побољшањем квалитета васпитно-образовног процеса, школски систем у
Републици Хрватској доживео је неколико реформи увођењем нових наставних планова и
програма. Основни циљ истраживања био је да се испитају неки елементи спровођења
новог наставног плана и програма (Хрватски национални образовни стандард и
Национални оквирни курикулум) и да се утврдити колико су нове образовне стратегије у
функцији квалитета школовања (задовољство ученика школом) и какви су ставови ученика
о важности образовања. Истраживањем је обухваћено 63 ученика осмог разреда Основне
школе "Борово" (30 ученика је учествовало у истраживању 2007., а 33 ученика 2011.
године). У истраживању су коришћене анкета и дескриптивна метода. Ученици су као
главни разлог због ког воле да иду у школу наводили дружење с пријатељима и стицање
знања. Занимљиви су им предмети који захтевају показивање вештина (музичко, ликовно,
физичко) као и предмети код којих наставници нису превише строги нити захтевни. Иако
израда презентација, реализовање пројеката и теренска настава, као темељ нових
образовних стратегија, код ученика изазивају задовољство и подстичу њихову креативност,
ипак се у настави не примењују често. Резултатима показују да су ученици у току наставе
најчешће пасивни, ослоњени на читање из уџбеника и преписивање са табле, чешће траже
помоћ при учењу (инструкције), и све теже се сналазе у свеколиком мору информација
којима су обасути. Истраживање указује да и даље постоји проблем стручног
оспособљавања и усавршавања учитеља, развијања њихових компетенција и
комуникативних способности. Резултати могу послужити за будућа истраживања и за
унапређивање васпитно-образовног рада.
Кључне речи: образовне стратегије, квалитетна школа, задовољство ученика школом.
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New education strategies and students’ satisfaction with school
Sneţana Šević1
University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Novi Sad, Republic of Serbia
Accelerated development of science and technology has a direct impact on the entire educational
system. The aim of traditional schools - development of students' cognitive abilities carried out by
means of verbal teaching using chalk, blackboard, textbooks, and memorization of a large amount
of information - has resulted in students leaving school ''armed with knowledge'', overloaded with
data not knowing how to use them, and generated the belief that learning ends with the
completion of education in schools. The traditional concept based on ''learning for life once and
for all'' must be replaced by the contemporary idea of people learning as long as they live.
Educational system in the Republic of Croatia has undergone several reforms in a constant
search for ways of improving the quality of the educational process (Croatian National Educational
Standard and the National Curriculum Framework). This thesis explores the influence of new
education strategies on students‟ satisfaction with school.
Key words: education strategy, quality school, students‟ satisfaction with school.
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ИНОВАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ РАДА СА ОСОБАМА
КОЈЕ ИМАЈУ ТЕШКОЋЕ У РАЗВОЈУ
INNOVATIONS IN SPECIAL EDUCATION

Кооперативно подучавање – сарадња наставника и специјалног
едукатора1
Бранислав Бројчин2, Слободан Банковић и Ненад Глумбић
Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Београд, Република Србија
Иако инклузивно образовање наглашава сарадњу у раду, већина колаборативних
структура се фокусира на сарадњу ван редовног разреда. Последица тога је да се
наставницима нуди много добрих идеја, али мало стварне помоћи у примени
различитих стратегија у разреду. Кооперативно подучавање је изузетак у овом
погледу. Представља реструктуирање наставних процедура у којима два или више
едукатора, на активан и координирани начин, користе различите сетове радних
вештина да би заједнички подучавали академски и бихејвиорално различите групе
ученика у интегрисаном образовном окружењу. Улоге оба наставника варирају у
односу на циљеве наставне јединице и потреба ученика. Циљ рада је да опише
основне карактеристике и уобичајене приступе кооперативном подучавању, као и
стадијуме развоја односа наставника који учествују у њему. Биће приказани и
резултати досадашњих истраживања везаних за ефекте овог приступа настави.
Резултати досадашњих истраживања примене кооперативног подучавања не
омогућавају доношење једнозначних закључака о ефикасности овог приступа. Иако
је саопштен умерен позитиван утицај примене кооперативног подучавања на
постигнућа ученика, налази варирају у зависности од испитиваних варијабли (нпр.
процењиване академске области). Генерално, наставници, родитељи, деца ометена
у развоју и њихови вршњаци типичног развоја виде кооперативно подучавање као
успешан модел наставе, који доприноси не само академском напретку, већ и већем
самопоуздању ученика.
Кључне речи: кооперативно подучавање, инклузивно образовање, наставник,
специјални едукатор.
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Cooperative teaching – collaboration of teacher and special educator1
Branislav Brojĉin2, Slobodan Banković and Nenad Glumbić
University of Belgrade, Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade,
Republic of Serbia
Although inclusive education emphasizes work cooperation, most of collaborative
structures is focused on cooperation outside the regular class. As a consequence, a lot of
good ideas are offered to teachers, but there is a lack of real help in applying the
strategies within the class. Cooperative teaching is the exception and represents
restructuring in teaching procedures, in which two or more educators together, use
different sets of working skills in active and coordinated manner, in order to teach
academically and behaviorally different groups of students in integrated educational
environment. The aim of this work is to describe basic characteristics and usual
approaches to cooperative teaching, as well as the stages in development of relationships
among teachers during educational process. The review of published research in this field
will also be shown. The studies of cooperative teaching have not provided us with
unambiguous conclusions on the efficacy of this approach yet. Although moderate and
positive influence is reported, the findings differ, depending on tested variables (e.g.
assessed academic fields). Generally, the teachers, parents, children with disabilities and
their peers of typical development, see cooperative teaching as successful teaching
model, which contributes not only to academic progress, but also to higher self-esteem of
students.
Key words: cooperative teaching, inclusive education, regular teacher, special educator.
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Асистенти у настави као резултат иницијативе, сарадње и
креативности у инклузивном образовању
Лејла Кафеџић1 и Сандра Бјелан
Универзитет у Сарајеву, Филозофски факултет, Сарајево, Босна и Херцеговина
Асистенти у настави, као особе за подршку васпитно-образовном раду, представљају
неизоставан сегмент квалитетне реализације инклузивног образовања – образовања за
све. Циљ рада је разматрање повезаности активности спроведених у пракси и
одговарајућих теоријских оквира. Овај циљ конкретизовали смо на примеру пројекта
„Развијање система подршке у настави у основним школама Кантона Сарајево“ – тока
реализације пројекта и оствараних позитивних резултата који су указали на оправданост
примене пројекта. Циљ наведеног програма био је да се јачањем континуиране подршке у
настави подстиче укључивање деце са посебним потребама у редовне школе. Подршка у
настави значила је запошљавање 14 асистената у настави за период од шест месеци.
Пројектом је обухваћено 13 основних и једна средња стручна школа. У пројекту, у статусу
директних корисника било је 60 наставника, 123 детета са посебним потребама (деца са
тешкоћама у развоју, деца са неприхватљивим облицима понашања и сл.), односно 1.425
деце у 58 одељења у којима је програм реализован. Асистенткиње у настави су, у
пројектном периоду, имале 50 сати обуке и реализовале су просечно 385 сати рада у
инклузивним одељењима (што укупно представља 6.090 сати рада). Главни резултати и
импликације које је реализација пројекта имала на васпитно-образовну праксу су следећи:
директна подршка наставницима у реализацији васпитно-образовног рада у инклузивним
одељењима; подела одговорности при планирању и реализацији васпитно-образовног рада
у инклузивним одељењима; олакшан рад наставника у инклузивним одељењима; подршка
и помоћ деци, с нагласком на видљиве помаке у нивоу усвојености знања и вештина у
интелектуалном и социјалном развоју деце с посебним потребама; примена закона у
образовном сектору; предлог модела решавања системске подршке у настави; предлог
модела усистемљавања институције асистент у настави; публикација „Подршка
инклузивном образовању – асистент у настави“ као водич за даљи рад у овом подручју;
укључивање кантоналне власти у реализацију пројекта, као и повећан интерес за
решавање овог питања; наставак пројекта и нови циклус укључивања асистената у настави
у школе.
Кључне речи: инклузивно образовање, инклузивно одељење, асистенти, настава.
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Teaching assistants as a result of the initiative, collaboration and
creativity in inclusive education
Lejla Kafedţić1 i Sandra Bjelan
University of Sarajevo, Faculty of Philosophy,Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Teaching assistants, as individuals to support the educational work, represent an indispensable
segment of high-quality implementation of inclusive education-education for all. The aim of this
paper is to reflect the connection of activities carried out practically and the theoretical framework.
We provided an overview of the project, the research results and activities that followed the
project "Developing a support system for teaching in primary schools of the Canton Sarajevo,"
which demonstrated its legitimacy and gave positive results. The project "Developing a support
system for teaching in primary schools of the Canton Sarajevo" was purposed to strengthen the
inclusion of children with special needs in general schools, through strengthening the continuing
support in the classroom. Classroom support meant employing 14 assistants for a period of six
months. The project included 13 primaries and one secondary vocational school. In this project,
direct beneficiaries were 60 teachers, 123 children with special needs (children with disabilities,
children with unacceptable forms of behavior, etc.), altogether with 1425 children in 58 classes.
Classroom assistants, had 50 hours of training and realized an average of 385 hours of work in
inclusive classrooms (representing a total of 6090 hours), during the project period. Main findings
and implications that the implementation of the project have had on educational practice are:
direct support to teachers in the implementation of educational work in inclusive classes; the
division of responsibilities in the planning and implementation of educational work in inclusive
classes; facilitated work for teachers in inclusive classes; support and assistance to children, with
an emphasis on visible improvements in the level of knowledge and skills in intellectual and social
area for children with special needs; application of the law in the education sector; a draft model
to solve the system of support in the classroom; proposed model of systematizing institution of
teaching assistants.
Key words: inclusive education, inclusive education classroom, teaching assistants, teaching.
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Деце са сметњама у развоју у редовној школи: могућности за
подстицање стваралаштва, сарадње и иницијативе1
Емилија Лазаревић2 и Миља Вујачић
Институт за педагошка истраживања, Београд, Република Србија
Упркос значајним напорима теоретичара, доносиоца одлука и практичара да се
деци са сметњама у развоју омогући квалитетно образовање у редовним школама,
и даље постоје бројне тешкоће, пре свега, у реализацији инклузивног образовања.
Јаз између концептуалног оквира и практичног нивоа условљен је сложеношћу
проблема, непостојањем јасне стратегије и неповезаношћу мултисекторских знања
и иницијатива. Управо ове димензије проблема указују на потребу за
парадигматским приступом овој области. Ако парадигму посматрамо као норматив
којим се одређују кључни циљеви и начин рада, онда је један од кључних услова за
успешну реализацију инклузивног образовања да наставници прихвате „нове
педагошке парадигме“. То, пре свега, подразумева мењање постојећих уверења
наставника о деци, њиховом развоју, процесу учења и властитим улогама у овом
процесу. Другим речима, примена индивидуализованог приступа, који подразумева
одређену филозофију учења усмерену на развој индивидуалних потенцијала
детета, јесте кључна улога наставника у раду са децом са сметњама у развоју. Када
говоримо о развоју потенцијала ове деце, питања: на који начин подстаћи њихово
стваралаштво, како унапредити сарадњу у вршњачкој групи и како побудити
иницијативу ове деце – веома су значајна, не само због подстицања целокупног
развоја личности, него и због остваривања примарних циљева школовања. Циљ
овог рада је да укаже на различите поступке у настави који се могу применити у
раду са децом са сметњама у развоју, како би се подстакло њихово стваралаштво,
сарадња и иницијатива, а самим тим и остварили њихови потенцијали.
Кључне речи: деца са сметњама у развоју, стваралаштво, сарадња, иницијатива,
индивидуализовани приступ, инклузивно образовање.
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Children with development disorders in regular schools:
possibilities for stimulation of creativity, cooperation and initiative1
Emilija Lazarević2 i Milja Vujaĉić
Institute for Educational Research, Belgrade, Republic of Serbia
Despite significant efforts of theoreticians, decision makers and practitioners to enable quality
education to children with development disorders, there are still numerous difficulties, most of all,
in the realization of inclusive education. A gap between the conceptual frame and the practical
level is caused by the complexity of the problem, inexistence of clear strategy and disjunction of
knowledge and initiatives of numerous sectors. These very problematic dimensions point at the
need for a paradigmatic approach to this area. If the paradigm is observed as a norm which
defines main goals and ways of work, then one of the main conditions for successful realization of
inclusive education is that teachers accept “new educational paradigms”. Moreover, that implies
changing the common stand that teachers take on children, their education, learning process and
their own roles in this process. In other words, application of the individualized approach which
implies a specific learning philosophy directed to the development of a child‟s individual potentials
is a teacher‟s key role in working with children with development disorders. When we talk about
the development of these children‟s potentials, questions: how to stimulate their creativity, how to
improve cooperation in their peer groups, and how to wake up their initiative – are very important,
not only for the support of the complete personality development, but also for achieving primary
educational goals. The objective of this work is to point at different classroom procedures
applicable to working with children with development disorders, in order to stimulate their
creativity, cooperation and initiative, along with their potentials.
Key words: children with development disorders, creativity, cooperation, initiative, individualized
approach, inclusive education.
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Индивидуално транзиционо планирање – детерминанта радне
успешности особа са сметњама у интелектуалном развоју
Биљана Милановић-Доброта1, Марина Радић-Шестић
Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд,
Република Србија
Транзициони период представља животно доба током којег особа са сметњама у
интелектуалном развоју завршава школовање и припрема се за живот у одраслој доби. Као
комплексна целина има различите међузависне аспекте у којима се одвија, али се као
примарни помињу образовање, обука и запошљавање. Истраживања указују да је подршка
током средњошколског периода у високој корелацији са повољним исходима њихове
транзиције и запошљавања. Будући да ове особе најчешће немају довољно могућности да
истраже различите опције и самостално донесу одлуку о својој професионалној каријери,
као ни могућности реалног увида у потенцијалне баријере, које отежавају или
онемогућавају реализацију професионалних циљева, у свету већ деценијама егзистира
концепт транзиционог планирања. Транзиционо планирање подразумева креирање
програма заснованог на индивидуалним функционалним потенцијалима, потребама и
склоностима особа са сметњама у интелектуалном развоју да би се оснажиле њихове
актуелне способности и снага за адекватно обављање посла за који особа показује највише
интересовања, а који је у складу са персоналним капацитетима (Person-Centered Planning).
Као континуирани процес, транзиционо планирање подразумева интерресорну сарадњу и
мултидисциплинарни приступ који циљеве индивидуалних транзиционих програма
реализује партнерским односом особе-ученика, његове породице, дефектолога,
наставника, послодаваца, сервиса намењених одраслим особама и свих интересних
чиниоца. У нашој земљи још увек не постоји системски организовано транзиционо
планирање, па је у складу с тим, циљ рада да на основу доступне литературе, теоретских
елаборација и практичних примера, презентује концепт индивидуалног транзиционог
планирања као детерминанте успешне транзиције особа са сметњама у интелектуалном
развоју из школске у радну средину, са посебним освртом на могућности и ограничења
њене имплементације у социолкултурним приликама наше средине.
Кључне речи: транзиционо планирање, особе са сметњама у интелектуалном развоју,
индивидуални транзициони план.
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Individual transitional planning – work success determinants of people
with intellectual disabilities
Biljana Milanovic-Dobrota1, Marina Radic-Sestic
University of Belgrade, Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade, Republic of
Serbia
The period of transition is the time during which person with intellectual disabilities finishes
education and prepares for adulthood. As a complex unity it has got different, interdependent
aspects in which it unfolds, but the primary ones are mentioned education, training and
employment. This research suggests that support during the period of secondary education is
highly correlated with favorable outcomes of their transition and employment. Since these people
usually do not have enough opportunities to explore different options and make independent
decisions about their professional career, as well as the possibility of real insight into potential
barriers that hinder or prevent the realization of professional goals, the concept of transition
planning has existed for decades worldwide. Transition planning means creating a program based
on individual functional capacities, needs and tendencies of people with intellectual disabilities
with the aim of strengthening the current capability and forces to adequately do the job for which a
person shows the highest interest and which is congruent with a personal capacity (PersonCentered Planning). As a continuous process, the transitional planning implies interagency
cooperation and a multidisciplinary approach that implements the goals of individual transitional
programs in partnership between a person/student, his family, special education teacher, teacher,
employer, services intended for adults and all interest factors. In our country there is no
systematically organized transitional planning, and accordingly, the purpose of this work based on
available literature, theoretical elaboration and practical examples is to present the concept of
individual transition planning as a determinant of a successful transition of people with intellectual
disabilities from school to the working environment, with special emphasis on the possibilities and
limitations of its implementation in socio-cultural circumstances of our environment.
Key words: transition planning, persons with intellectual disabilities, individual transition plan.
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Карактеристике социјалне партиципације деце са церебралном
парализом у условима инклузивног школства: искуства из света
Милена Милићевић1 и Срећко Потић
Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд,
Република Србија
Ресурсни центар за специјалну едукацију, Београд, Република Србија
Социјална партиципација деце са церебралном парализом у условима инклузивног
школства једно је од подручја за која је последњих деценија постојало значајно
интересовање научне и стручне јавности, што је и разумљиво, с обзиром да пуна
партиципација ове деце подразумева њихово укључивање у све школске и ваншколске
активности у истом обиму и истој мери у којој је то случај са вршњацима типичног развоја.
Циљ рада је дефинисање карактеристика социјалне партиципације деце са церебралном
парализом у школском окружењу, на основу ревијалног прегледа доступних истраживања
из света чији је циљ био да испитају искустава ове деце укључене у инклузивне системе.
Ревијалним прегледом литературе су обухваћене студије спроведене у периоду између
1990. и 2010. године у Великој Британији, Израелу, САД, Канади и скандинавским земљама.
Сумирајући резултате издвојених студија може се закључити да социјалну партиципацију
деце са церебралном парализом у инклузивном школском окружењу карактеришу
изузимајуће вршњачке интеракције, отежано стицање образовних и социјалних искустава,
искључивање из игре, недостатак иницирања и одржавања интеракција током игре,
вршњачка виктимизација, као и недовољно позитивни ставови вршњака и наставника.
Даље, забележена је и социјална изолација ове деце, нарочито девојчица. Примећено је да
недостају узвраћена пријатељстава и реципроцитет у пружању вршњачке помоћи и уочено
је да ова деца недовољно испољавају друштвено понашање. Такође, присуство одраслих
особа у свакодневном животу деце са церебралном парализом, укључујући и школске
активности, веома је изражено. Поред тога, налазимо наглашеност негативне перцепције
вршњака из популације деце типичног развоја у погледу способности и могућности деце са
церебралном парализом. Повећана су очекивања деце са церебралном парализом у вези
са неформалном подршком и помоћи коју им пружају наставници, родитељи и вршњаци,
као и учесталост изостанака са наставе и неучествовање у школском животу уопште.
Карактеристике партиципације посматране кроз призму позитивних искустава ове деце
односе се на њихову перцепцију изузетног значаја образовања у инклузивним условима, на
осећај солидарности са другом децом, осећај укључености у активности након извесних
модификација, као и на задовољство због укључености.
Кључне речи: социјална партиципација, церебрална парализа, инклузивно школство.
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Characteristics of social participation of children with cerebral palsy in
terms of inclusive education: worldwide experience
Milena Milićević1 and Srećko Potić
University of Belgrade, Faculty for Special Education and Rehabilitation, Belgrade, Republic of
Serbia
Resource Center for Special Education, Belgrade, Republic of Serbia
Social participation of children with cerebral palsy in terms of inclusive education is one of the
areas of the greatest scientific and professional interests during the last decades, which is
understandable, given that the full participation of these children implies their inclusion in all
school and extracurricular activities in the same way and extent as of their peers from general
population. The aim of this paper is to define the characteristics of social participation of children
with cerebral palsy in the school environment, based on the review of available worldwide studies
which had their scientific focus on examination of the experiences of children involved in inclusive
school systems. Review of the literature included studies conducted in the period between the
1990 and 2010 in Great Britain, Israel, the USA, Canada and Scandinavian countries.
Summarizing the results of allocated studies, it can be concluded that the social participation of
children with cerebral palsy in an inclusive school environment is characterized by excluding peer
interactions, difficulty in obtaining educational and social experiences, exclusion from the peer
play, the lack of initiating and maintaining interaction through playing with peers, peer
victimization, and lack of positive attitude of peers and teachers. Also, social isolation of children
with cerebral palsy, especially girls, is noted, along with the lack of reciprocal friendships made,
lack of reciprocity in providing peer support and weaker expression of social behavior. Moreover,
a higher proportion of adult presence in the daily life activities of children with cerebral palsy,
including school activities, is characteristic, in addition to typically emphasized negative peer
perceptions of skills and capabilities of children with cerebral palsy, increased expectations of
children with cerebral palsy about informal support and assistance from teachers, parents and
peers, and frequent absence from school classes and school life in general.
Key words: social participation, cerebral palsy, inclusive education.
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РОДИТЕЉИ И НАСТАВНИЦИ И НОВИ
ПРИСТУПИ ОБРАЗОВАЊУ
PARENTS AND TEACHERS AND NEW
APPROACHES IN EDUCATION

Родитељска перцепција спремности детета за полазак у први
разред
Ивана Зечевић1 и Зорана Турк
Универзитет у Бањалуци, Филозофски факултет, Бања Лука, Босна и Херцеговина
Центар за ментално здравље, Градишка, Босна и Херцеговина
Спремност за полазак у школу обухвата физичку, емоционалну, социјалну, као и радну
зрелост, али и одређени степен развоја интелектуалних способности. У раду смо
анализирали како родитељи перципирају спремност своје деце за полазак у први разред и
да ли знају шта се подразумева под овим појмом. Истраживање је обављено у основним
школама, са подручја града Бања Лука, општина Приједор, Градишка и Србац, и села
Омарска. Подаци су прикупљени током априла и маја 2011. године, за време тестирања
деце за полазак у први разред. У истраживању су коришћени упитник који је био намењен
родитељима и Лист података коју су попуњавали стручни сарадници школе. У анализи
добијених података коришћени су следећи поступци: МцНемаров тест, Цохен каппа тест,
Пирсонов хи-квадрат тест, као и Ф-тест, са пост-хок тестовима за упоређивање парова
категорија независних варијабли. Резултати показују да родитељи доста добро процењују
спремност своје деце за полазак у школу, посебно у областима које се односе на говор
детета, његово опште знање и социјалну спремност. Са најмањом тачношћу родитељи
процењују радну и графомоторну зрелост своје деце. Такође, резултати указују да на
тачност процене детета могу утицати место становања и ниво образовања родитеља.
Битан аспект добијених резултата јесте тај да родитељи не знају шта се све подразумева
под појмом‟‟спремност детета за полазак у први разред‟‟ и у том смислу је потребно
побољшати сарадњу између школе и родитеља, као и покренути иницијативу да се
родитељи будућих првака едукују. Значај добијених резултата је и у могућности
побољшања постојеће уписне политике првака у Републици Српској (у школу полазе деца
која у уписној години до 1. септембра пуне 6 година, док се остала деца рођена у тој години
уписују само уколико то родитељи желе).
Кључне речи: спремност за школу, процена родитеља, процена стручних сарадника.
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Parental Perception of child aptitude for enrollment in first grade
Ivana Zeĉević1 and Zorana Turk
University of Banja Luka, Faculty of Philosophy, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
Centre for Mental Health, Gradiška, Bosnia and Herzegovina
Physical, emotional, social and work maturity, as well as certain degree of developed intellectual
abilities is a prerequisite for every child‟s first grade enrollment. Throughout this research, we
wanted to establish how parents perceive their children‟s first grade readiness and how many of
them are actually familiar with this term. We performed the research in several primary schools in
Banja Luka, Prijedor, Gradiška, Srbac, Omarska. The data were gathered from April to May 2011,
during the first grade enrollment test. The research was conducted with the data obtained from a
questionnaire intended for parents as well as from the information sheet that was filled in by the
school associates. The results were obtained by McNemar test, Cohen kappa test, Pearson chisquare test and F-test, along with post-hoc tests for determining independent variables. The
results show how capable parents are to evaluate their children‟s school enrollment readiness,
especially in areas related to the child‟s speaking ability, general knowledge or to the social
environment adaptability. On the other hand, parents estimate their child‟s working and writing
ability with the lowest accuracy. Also, we have found that the accuracy of parents‟ estimation may
be affected by their residence and the level of their education. The information of great
importance for us is that the parents are not acquainted with the term “first grade readiness”. The
results suggest that it is necessary to improve cooperation between school and parents, as well
as to initiate education for parents of the future pupils. The significance of the obtained results lies
in the possibility for existing admission policy improvement to be made for Serbian Republic firstgraders (children who turn six until September 1st are obliged to enroll, while for the ones born
after this date, this is their parents‟ decision).
Key words: first grade readiness, parent‟s evaluation, professional associates‟ evaluation.
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Извори разлика у постигнућу ученика из биолошких и
хранитељских породица на тесту ликовне креативности
Загорка Марков1 и Мирослава Којић
Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Кикинда, Република Србија
Циљ истраживања је идентификовање извора разлика у постигнућу ученика из
хранитељских и добрих биолошких породица основношколског узраста на тестовима за
мерење ликовне креативности. Испитаници су подељени у три групе. Прву групу чине деца
из хранитељских породица са дугом традицијом хранитељства. У другој су деца из
хранитељских породица без искуства у хранитељству, а испитаници треће групе су из
биолошких породица. Резултати истраживања показују да деца из друге групе показују
знатно нижи ниво ликовне креативности у односу на прву и трећу групу. Према резултатима
тестова за процену нивоа ликовне креативности не постоје статистички значајне разлике
између прве и треће групе испитаника. Претпоставља се да је један од извора ових разлика
у чињеници да ученици друге групе често мењају социјалну средину и да привремени
хранитељи не успостављају сарадњу са школом. У ликовном изразу ових ученика постоје
елементи креативности, али је евидентно да овој деци није пружана подршка да искажу
своје потенцијале у образовном и породичном дискурсу. У првој групи је једанаесторо, а у
трећој четрнаесторо испитаника испољило висок ниво ликовне креативности. Истраживање
показује висок ниво посвећености хранитељских породица са дугом традицијом према деци
која су им поверена. Оне интензивно сарађују са школом и центром за социјални рад, прате
постигнућа својих штићеника и усмеравају их да остваре своје биолошке потенцијале.
Такође, у границама својих образовних могућности прате трендове савремене педагогије
који се тичу иницијативе, сарадње и могућности стварања. Вишеструки социјални дискурс
ових хранитеља указује на њихову просоцијалност и посвећеност деци која се рефлектује и
кроз ликовно стваралаштво.
Кључне речи: ликовно стваралаштво, хранитељске породице.
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The causes of differences in achievements between the students from
biological and foster families in an art test
Zagorka Markov1 and Miroslava Kojić
Community College for Child Educators, Kikinda, Republic of Serbia
The survey`s aim is to identify the sources of differences in students` achievements in a test for
measuring visual creativity between primary school students from foster families and functional
biological families. The examinees were divided into three groups. The first one consisted of
children from foster families with a long history of foster care. The second one consisted of
children in foster families with no experience in foster care, and the examinees from the third
group are from biological families. Research results show that the children from the second group
have significantly lower level of artistic creativity compared to the children from the first and the
third group. According to the results of the tests which assess the levels of the artistic creativity,
there is no statistically significant difference between the first and the third group of examinees. It
is believed that one of the sources of these differences is the fact that the students from the
second group often change social environment and their temporary foster parents do not establish
cooperation with the school. There are some elements of creativity in the artistic expression of
these students, but it is evident that these children did not receive support to express their
potentials in educational and family discourses. Eleven examinees in the first group and fourteen
examinees in the third group demonstrated a high level of visual creativity. The research reveals a
high commitment level of long tradition foster families to the children entrusted to their care. They
cooperate intensively with the school and with Social Work Center, monitor the achievements of
their foster children, and guide them to achieve their biological potentials. Within the limits of their
educational potential, they also follow the trends of modern education that has the opinion that the
ability to create is closely connected with initiative and cooperation.
Key words: artistic creativity, foster families.
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Иницијатива наставника за оснаживање система породица-школа у
превенцији вршњачког насиља
Далиборка Поповић1
Основна школа ,,Милун Ивановић“, Краљево, Република Србија
Вршњачко насиље, као облик понашања којим се намерно или ненамерно наноси штета
другоме, све је учесталије и дешава се и у школи и ван ње. У вези са питањем настанка и
узрока насилних реакција, Дан Олвеј заступа став да су у раном детињству узроци у
породици, а код адолесцената их везује за школу, окружење и вршњаке. Стога је веома
важно остварити што квалитетнију сарадњу између породице и школе због превенције
вршњачког насиља. У раду су претстављени резултати истраживања спроведеног у
основним школама у Београду и Краљеву, у коме је учествовало 94 наставника и 170
родитеља. Да би се сагледале препреке и потстицаји који утичу на сарадњу породице и
школе у превенцији вршњачког насиља, креиран је упитник који је садржао питања
затвореног типа, на која су испитаници одговарали из сопствене перспективе. Резултати из
упитника анализирани су техникама дескриптивне статистике и тестом x2. Добијени
резултати упућују на закључак да се сарадња породице и школе одвија углавном на
формалном нивоу, а компарација одговора испитаника указује на постојање статистички
значајних разлика у перцепцији датих препрека зависно од перспективе у којој се
испитаник налази. За оснаживање система породица-школа, веома је важно то што
родитељи у већој мери него наставници као препреку виде незаинтересованост родитеља,
а у мањој мери незаинтересованост наставника, што упућује на могућност мењања
досадашње праксе, чему би значајно допринела већа иницијатива наставника.
Осмишљавањем креативнијих начина укључивања родитеља у рад школе, захваљујући
својим професионалним компетенцијама, наставници би у знатној мери могли да допринесу
развоју партнерства између породице и школе, што би између осталог утицало и на
смањење вршњачког насиља.
Кључне речи: родитељи, наставници, сарадња, препреке, подстицаји, превенција
вршњачког насиља.
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Teacher initiative to strengthen family-school system in the prevention
of peer violence
Daliborka Popović1
Primary School ,,Milun Ivanović“, Kraljevo, Republic of Serbia
Peer violence as a form of hazardous behavior, deliberate or not, is becoming more frequent both
in schools and outside of it. Dan Olweus considers family the cause of violent reactions in early
childhood, and school, environment and their peers in adolescency. Therefore, it is very important
to establish the best possible cooperation between family and school to prevent peer violence.
The following work presents results of a research encompassing 94 teachers and 170 parents,
conducted in primary schools in Belgrade and Kraljevo. In order to examine the perception of
obstacles and incentives affecting the family and school cooperation in the prevention of peer
violence, a questionnaire with closed-ended questions was created to which respondents
answered from their own perspective. The results were analyzed with the techniques of
descriptive statistics and test x2 . These results call for the conclusion that the cooperation
between families and schools takes place mainly on the formal level, and the comparison of
respondents' answers indicates a statistically significant difference (x 2 test) in the perception of
given obstacles depending on the perspective in which they are located. To strengthen the familyschool system, it is very important that the parents see parents' lack of interest as an obstacle to
a greater extent than teachers, and to a lesser extent the lack of teachers‟ interest, suggesting the
possibility of changing current practice, which would be significantly improved by a greater
teacher initiative. Devising more creative ways to increase parents‟ involvement in school work
based on their professional competence, the teachers would be able to significantly contribute to
the development of partnerships between families and schools, which would among other things
influence the reduction of peer violence.
Key words: parents, teachers, cooperation, obstacles, incentives, peer violence prevention.
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Унапређење квалитета образовања кроз подстицање сарадње
између деце, родитеља и наставника на развијању информатичке
и медијске писмености
Ненад Стевановић1
Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет, Јагодина, Република Србија
У раду се разматрају место и значај сарадње и заједничког деловања свих субјеката у
образовању у развијању информатичке и медијске писмености. Посебно се разматра значај
сарадње између родитеља, наставника и деце. Разматрања се базирају на савременим
истраживањима о утицају информатичких технологија и медија на процес образовања и
лични развој деце и одраслих у том процесу. Упоређују се и анализирају емпиријски подаци
о заступљености и начинима на које деца и одрасли у Србији користе информационе
технологије и медије (телевизија, интернет, видео игре, телекомуникације). Један од
главних задатака овог рада је да пружи одговоре на питања која се тичу проблема
недовољне информатичке писмености међу родитељима, наставницима и децом, као и да
предложи адекватна рашења за превазилажење овог проблема. У раду се посебно указује
на значај сарадње и заједничког деловања свих субјеката у образовању на развијање
информатичке и медијске писмености, као услова за квалитетно образовање у савременом
друштву. У времену када се електронски медији и информатчке технологије развијају
великом брзином и постају део наше свакодневице веома је важно да они који су део
образовног система добро разумеју и адекватно примењују ове технологије. Ова врста
писмености је неопходна компонента у образовању савременог човека, јер му омогућава да
боље тумачи и закључује на основу садржаја у медијима док се истовремено стварају
услови да особа постане вешт и креативан аутор нових садржаја. Верујемо да се
оснаживањем родитеља, наставника и деце да се информатички описмене могу боље
искористити педагошки потенцијали савремених електронских медија и технологија, а у
исто време смањити могући негативни ефекти ових технологија на развој индивидуе. На
основу изнетих анализа и података могуће је утврдити где постоје проблеми у коришћењу
медија и нових технологија и указати на путеве њиховог превазилажења кроз сарадњу и
размену искустава између деце, родитеља и наставника.
Кључне речи: информатичка писменост, сарадња, квалитет образовања, педагошки
потенцијали информационих технологија.
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Increasing educational quality by encouraging cooperation between
children, parents and teachers in the field of information and media
literacy
Nenad Stevanovic1
University of Kragujevac, Faculty of Education, Jagodina, Republic of Serbia
This paper analyzes the importance of cooperation and united effort of all educational subjects
regarding the development of informational and media literacy. The focus is on the importance of
cooperation between teachers, parents and children. The analysis is based on modern research
works in the field of IT and media impact on educational processes and personal development of
children and adults. We compare and analyze empirical data about the presence of these
technologies among children and adults in Serbia and ways and time spent using them. One of
the main purposes of this paper is to provide answers to questions regarding low and inadequate
information and media literacy among children, parents and teachers, as well as to propose some
adequate solutions for this problem. It especially emphasizes the importance of cooperation
between all subjects in education about information and media literacy development as a
condition for high quality education in modern society. In the age when electronic media and
information technologies are rapidly developing and are inevitable part of our daily lives, it is really
important that those who are a part of the educational system understand and use it properly.
This kind of literacy is one of the essential components of education that enables people to
interpret and make informed judgments as users of information and media, as well as to become
skillful and creative producers of information and media messages in their own right. We believe
that empowerment of information and media literacy among children, parents and teachers may
lead to a better usage of modern media and information technologies simultaneously helping to
reduce or completely annul their negative effects on personal development. With presented
analysis and available data it is possible to pinpoint existing problems in media and IT usage that
can be later used to find a solution that includes cooperation and sharing experience among
children, parents and teachers.
Key words: information and media literacy, cooperation, quality of education, educational
potentials of IT.
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Иницијатива родитеља у функцији обликовања услова који
подржавају квалитетно образовање и васпитање1
Гордана Степић2
Основна школа „Михаило Петровић Алас“, Београд, Република Србија
У раду се разматрају ефекти програма огледа „Школа за будућност – концепт културе
партнерства“ на непосредно и одложено постигнуће ученика основне школе. Реализацију
програма иницирали су родитељи деце која су у предшколском периоду похађала исти
програм у оквиру вртића „Школигрица“. Наставак програма је реализован у нижим
разредима основне школе „Михаило Петровић Алас“ из Београда уз учешће уметника
Центра за културу Стари град, почев од школске 2002/2003. до краја школске 2005/2006.
Програмом су обухваћене активности (креативне радионице: драма и покрет, књижевност,
мужичка уметност и плес, ликовна уметност) које су уметници Центра у сарадњи са
учитељима реализовали у продуженом боравку и делимично у редовној настави. Основне
одреднице програма развијене су ослањањем на научна истраживања која указују на
смисао и вредност заједничког деловања породице, образовних и културних установа у
функцији развијања интелектуалних и креативних потенцијала ученика. Основу овог рада
чини истраживање експерименталног типа чији је циљ био да се испита утицај ефеката
назначеног програма реализованог у нижим разредима основне школе на постигнућа
ученика у вишим разредима и на пријемном испиту. У истраживању су учествовала два
одељења продуженог боравка (N=50) која су чинила експерименталне групе (једно
одељење су чинила деца која су претходно похађала „Школигрицу“, а друго су чинила деца
из других вртића чији су се родитељи определили за овај вид наставе), док су контролне
групе чинила два одељења полудневне наставе (N=45). Образовни статус родитеља
ученика експерименталне и контролне групе био је у великој мери уједначен. Праћена су и
упоређена постигнућа ученика експерименталних и контролних група кроз анализу школског
успеха по предметима и разредима, учешће и резултате такмичења и, на крају, кроз успех
на пријемном испиту за средњу школу. Резултати истраживања су показали да се ученици
експерименталне групе, коју су чинила деца која су претходно похађала „Школигрицу“,
остваривали бољи успех у свим испитиваним сегментима и од ученика у другој
експерименталној групи и од ученика у контролним групама.
Кључне речи: иницијатива, сарадња, услови, програм, постигнућа ученика.

1

Резиме је резултат учествовања у Пилот пројекту „Школа за будућност – концепт културе
партнерства“, који је реализован уз подршку Министарства просвете и спорта број 610-0000133/2002-02 (2002-2006).

2stepicgordana22@gmail.com

157

Parent initiative for the design of conditions
supporting quality education1
Gordana Stepić2
Primary School „Mihailo Petrović Alas“, Belgrade, Republic of Serbia
This paper examines the effects of the experimental program "Schools of the Future - the
Concept of Culture of Partnership" on the immediate and delayed achievements of elementary
school students. The implementation of the program was initiated by the parents of children
who attended the same program in the “Playschool” kindergarden. The implementation od this
program was continued in the first four grades in the “Mihailo Petrovic Alas“ Primary School in
Belgrade, with the participation of artists from the Stari Grad Culture Center, beginning in the year
2002/2003 until the very end of the 2005/2006 school year. The program included activities such
as creative workshops in drama, literature, music, dance and art. These activities were
conducted by the artists from the Centre in collaboration with the teachers during extended school
stay and partly in regular classes. The basic guidelines developed for the program relied
on scientific studies, which indicate the value of a joint effort between family and educational and
cultural institutions with the aim of fulfilling the student intellectual and creative potential. The
basis of this work is the experimental research which was purposed to evaluate the effect of the
program implemented in the lower grades of elementary school on the students‟ achievement in
the higher grades and in the high school entrance exam. The study involved two classes of
extended stay students which represented the experimental group (50 students in total). One of
these classes consisted of children who had previously attended “Playschool“ and the
other consisted of children from other kindergartens whose parents opted to be in the program.
The control groups were two classes with half-day teaching (45 students in total). Experimental
and control group have been largely balanced, as far as educational status of parents is
concerned.
Key words: initiative, cooperation, conditions, program, student achievement.
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Анализа резултата имплементације једноставних огледа и научног
метода у настави физике у основним школама1
Ивана Ранчић2, Душанка Обадовић, Станко Цвјетићанин и Мирјана Сегединац
Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад,
Република Србија
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет, Сомбор, Република Србија
Стратегија учења путем откривања позитивно утиче на квалитет и квантитет знања
ученика из природних наука. У оквиру ове стратегије учење путем научног метода
заузима значајно место. Научни метод се може увести у наставни процес применом
истраживачке, пројектне и проблемске наставе. У раду је приказано истраживање
спроведено са циљем да се испита утицај једноставних огледа и научног метода
које примењују наставници у настави физике у основној школи, на ставове ученика
у односу на учење садржаја из физике. Узорак истраживања је чинило 400 ученика
осмих разреда у насумично одабраним одељењима новосадских основних школа.
Инструмент конципиран за потребе истраживања чинио је упитник креиран на
основу постављеног циља и задатака истраживања. Добијени подаци су обрађени
статистички применом X2 теста. Анализа резултата показује да је око 90%
испитаних ученика радило једноставне огледе у оквиру наставе физике, а да је од
овог броја око 50% ученика пре извођења огледа добило детаљна упутства која је
припремио наставник. Иако примена научног метода која подразумева постављање
хипотезе, самостално извођење експеримента, анализу резултата и извођење
закључка уз записивање нових усвојених појмова, подстиче самосталност,
креативност, развој мишљења и чини ученике активним учесницима у настави, око
половине ученика, који су радили једноставне огледе, нису упознати са процедуром
научног метода. Међутим, они сматрају да им огледи омогућавају лакше
разумевање основних појмова из физике. Такође, анализа резултата истраживања
је показала да већина ученика, који су радили огледе, има позитиван став према
изучавању физике. Одређени број наставника усмерава ученике да самостално
изведу закључке о проучаваној појави и да на тај начин развијају нове вештине и да
стичу нова знања.
Кључне речи: научни метод, експерименти типа “уради сам“, настава физике,
ученици.
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Analysis of the results of the implementation of simple experiments
and scientific method in teaching physics in primary schools3
Ivana Rančić4, Dušanka Obadović, Stanko Cvjetićanin, Mirjana Segedinac
University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Novi Sad, Republic of Serbia
University of Novi Sad, Faculty of Pedagogy, Sombor, Republic of Serbia
The strategy of learning through discovery has a positive impact on the quality and
quantity of students' knowledge about science. As a part of this strategy, the use of
scientific method has an important role. The scientific method can be implemented in
teaching process by the use of inquiry based, project based and problem based learning.
This paper presents the research conducted in order to investigate the impact of the use
of simple experiments and the scientific method in teaching physics on physics teachers
in primary school as well as on student attitudes toward learning physics. The study
sample consisted of 400 eighth-grade students in randomly selected classes of primary
schools in Novi Sad. The instrument formed for the purpose of this research consisted of
a questionnaire created on the basis of research goals and objectives. The obtained
results have been treated statistically by using X2 test. The research result analysis
shows that 90% of the students were doing simple experiments in their physics classes;
about 50% of them obtained the teacher’s detailed instructions before performing the
experiment. Although the use of scientific method, that includes a hypothesis, performing
experiments independently, result analysis, drawing conclusions and writing newly
acquired concepts down, encourages independence, creativity, development of thinking
and makes students active participants in class, about half of the students who were
doing simple experiments were not familiar with procedures of scientific method.
However, they think that experiments make understanding of the basic concepts of
physics easier. Analysis of survey results also showed that most students who worked on
experiments, had a positive attitude towards the study of physics. A number of teachers
direct students to draw conclusions about the studied phenomenon independently and
thus develop new skills and acquire new knowledge.
Key words: scientific method, hands-on experiments, physics teaching, students.
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