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Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у
сарадњи са Друштвом истраживача у образовању у Србији и уз подршку
пројекта Подршка развоју људског капитала и истраживању – опште
образовање и развој људског капитала објавио је позив за предлоге нових
политика у образовању засноване на секундарним анализама истраживачких
налаза међународних и домаћих истраживања.
Не занемарујући општи значај секундарних анализа за поље науке, овај позив
упућен је истраживачима имајући на уму још један значајан аспект нарочито
хуманистичких наука, а то је њихова друштвена улога. Како би дошло до
испуњења исте неопходна је добра комуникација између истраживачке
заједнице и оних који су заинтересовани да користе истраживачке налазе,
укључујући и креаторе образовних политика. Стога је општи циљ скупа који је
окупио истраживаче који су одговорили на позив Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије у сарадњи са Друштвом
истраживача у образовању у Србији био да допринесе разумевању фактора
који утичу на квалитет и праведност образовања у Србији и формулисању
предлога и мера заснованих на резултатима PISA, TALIS и TIMSS студија; те
да покуша да допринесе већој употреби резултата међународних студија, као и
других релевантних истраживачких база у области образовања за креирање
нових политика у образовању.
Ова публикација окупља истраживаче који су желели да дају свој допринос
овом покушају и допринесу корпусу знања у области образовања и образовне
политике користећи се резултатима великих међународних студија.

Реч уредника
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ОБУХВАТ, ТРАЈАЊЕ И ДОСТУПНОСТ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
НАСТАВНИЦИМА У СРБИЈИ 1
Данијела С. Петровић2
Одељење за психологију, Филозофски факултет,
Добринка Р. Кузмановић
Департман за психологију, Факултет за медије и комуникацијe,
Смиљана М. Јошић
Институт за педагошка истраживања,
Витомир П. Јовановић
Центар за образовне политике

У раду су приказани резултати који се односе на професионални
развој – обухват, трајање и доступност стручног усавршавања
наставницима основних школа у Србији, добијени у оквиру
међународног истраживања наставе и учења TALIS 2013 (Teaching
and Learning International Survey). Истраживање је неекспериментално, анкетног типа. Узорак је чинило 3857 наставника који
предају старијим разредима из 191 основне школе у Србији.
Резултати показују да је обухват наставника из Србије активностима професионалног развоја на нивоу TALIS просека. Највећи
број наставника у Србији учествовао је у различитим курсевима и
радионицама из области образовања (70%), док TALIS просек
износи 71%. Друга по учесталости активност професионалног
развоја за наше наставнике јесте учешће на образовним конференцијама и семинарима (60%) и то је једина активност у којој је
учешће српских наставника значајно веће у односу на TALIS
просек (44%). За разлику од обухвата, доступност активности
професионалног развоја за наставнике из Србије мања је у односу
на TALIS просек, али разлика није статистички значајна.
Активности стручног усавршавања биле су у потпуности бесплатне за мањи број српских наставника у односу на TALIS просек
(53% наспрам 66%), а већи број српских наставника партиципирао
је у финансирању стручног усавршавања (37% у односу на 25%).
Према мишљењу српских наставника главне препреке за профе1

Рад је део пројекта „Идентификација, мерење и развој когнитивних и емоционалних
компетенција важних друштву орјентисаном на европске интеграције“, број 179018
који подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије
2
dspetrov@f.bg.ac.rs
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сионални развој су висока цена таквих активности (58% српских
наставника ово идентификује као баријеру, док је ово случај са
44% наставника на нивоу TALIS просека), затим, недостатак
подстицаја за учествовање у таквим активностима (52% српских
наставника, TALIS просек 48%) и недостатак одговарајуће понуде
за професионални развој (48% српских наставника, TALIS просек
39%). На основу резултата TALIS истраживања закључујемо да је
приоритет образовне политике у Србији обезбеђивање веће
доступности стручног усавршавања, кроз обезбеђивање бесплатних активности, подстицаја од стране директора и побољшање
понуде програма за стручно усавршавање наставника који су боље
усмерени ка потребама наставника за стручним усавршавањем.
Кључне речи: предметни наставници, професионални развој,
основна школа, образовне политике, TALIS 2013.

Mеђународно истраживање учења и наставе (TALIS)3 реализује Организација
за економску сарадњу и развој (OECD) са основном сврхом да се испитају
услови у којима раде наставници, како би се обезбедила ефикаснија настава и
учење у школама. TALIS је најобухватнија међународна студија наставног
процеса и наставне праксе. Прво TALIS истраживање спроведено је 2008.
године у 24 земље. У TALIS 2013 истраживању учествовале су 34 земље.
Основни разлог за учешће у TALIS 2013 студији лежи у потреби да се нове
политике у области образовања заснују на поузданим и валидним подацима
који се односе на образовање, стручно усавршавање и праксу наставника.
Компаративна студија образовних система различитих земаља, која се спроводи у оквиру TALIS истраживања, омогућава државама да стекну увид у то
како се друге земље суочавају с различитим изазовима образовних политика и
да уче из њихових искустава и решења.
TALIS 2013 истраживање било је усмерено према следећим питањима
образовних политика (OECD, 2013):
 Истраживање наставничког рада у школама, форма и природа повратних
информација које наставници добијају за свој рад, употреба ових повратних
информација у професионалном развоју, професионалној промоцији
наставника и награђивању рада наставника.

3

Teaching and Learning International Survey (TALIS)
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 Доступност и врсте професионалног усавршавања за наставнике, усклађеност професионалног усавршавања са потребама наставника, препреке
које постоје у спровођењу професионалног усавршавања.
 Утицај мера које се доносе у школи, школских пракси и школског управљања на рад и развој наставника.
 Стварање и пружање подршке ефективном школском управљању у времену
у коме слабе образовни ауторитети.
 Испитивање утицаја које нови трендови у школском управљању имају на
наставнике.
 Стварање профила образовних система појединих земаља узимајући у
обзир наставничке праксе, потребе за професионалним усавршавањем,
ставове и веровања наставника и директора, као и разлике у свему овоме у
односу на специфичне карактеристике наставника.
Теоријски оквир TALIS истраживања развили су експерти за наставне области,
међународног конзорцијума истраживања у сарадњи са Организацијом за економску сарадњу и развој (OECD, 2013).
Селекција, развој и задржавање наставника у наставничкој професији
су кључни фактори који доводе до високих постигнућа ученика у школама
широм света. Због тога је у TALIS 2013 испитивано на које начине је рад
наставника вреднован, награђиван и процењиван, као и до које мере су
наставничке потребе задовољене унутар образовног система. Поред тога,
TALIS истраживање пружа увид у веровања и ставове наставника везане за
наставу, као и какве су педагошке праксе које наставници усвајају (OECD,
2014).
Истраживања спроведена током последње две деценије (нпр. DarlingHammond, 1999; Hargreaves, 2002; Hattie, 2009; Johnson, Kraft & Papay, 2012),
недвосмислено показују да професионални развој наставника представља један
од кључних фактора, како за побољшање образовних постигнућа ученика, тако
и за већу посвећеност наставника свом послу.
Већина аутора, када говори о професионалном развоју наставника,
указује на три фазе професионалног развоја (нпр. Desimone, 2009; Guskey,
2002 и 2009; Fessler, 1995; Tickle, 2000): (1) фазу иницијалног образовања (2)
фазу увођења у посао и (3) фазу континуираног професионалног усавршавања.
Иницијално образовање наставника представља формалну припрему наставника током које се стичу основне компетенције за рад у настави. Увођење у
посао је фаза када се уз подршку ментора по први пут самостално обавља
наставна делатност. Фаза континуираног професионалног развоја је фаза у
којој наставник превазилази иницијалне изазове почетничког рада и даље ради
на унапређивању својих компетенција.
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У релевантној литератури могу се срести различите дефиниције
професионалног развоја. У оквиру другог циклуса TALIS истраживања разрађен је широк концептуални оквир према коме се под професионалним
развојем наставника подразумевају активности којима се развијају индивидуалне вештине, знања, експертиза и остале карактеристике наставника у циљу
унапређивања њихове наставне праксе (OECD, 2013).
Предмет овог рада је обухват, трајање и доступност активности
континуираног професионалног усавршавања наставницима у Србији. Ове
активности реализују се на различите начине, почев од више формалних (као
што су курсеви и радионице) до мање формалних (сарадња са другим
наставницима или учешће у ваннаставим активностима). Даље, активности
професионалног развоја реализују се кроз спољашњу експертизу (у форми
курсева, радионица, формалних програма квалификације), кроз сарадњу између школа и наставника (у форми посета другим школама у циљу посматрања),
као и унутар школа (менторисање, колаборативно планирање и настава,
размена примера добре праксе).
У оквиру TALIS 2013 истраживања испитивани су следећи елементи
континуираног професионалног развоја наставника: учешће у активностима,
типови активности, опажени утицај, подршка коју наставници добијају за свој
професионални развој, опажене потребе и препреке професионалном развоју
(OECD, 2014).
Опис узорка и методологија
У другом циклусу TALIS истраживања, који је реализован у другој половини
2012. године у земљама северне хемисфере и у првој половини 2013. године у
земљама јужне хемисфере, учествовале су 34 земље (24 OECD земље и 10
партнерских, међу којима је и Србија)4.
TALIS истраживањем обухваћени су наставници основних и средњих,
државних и приватних школа, и њихови директори широм света. У свакој земљи, испитан је репрезентативан узорак наставника и директора из 200 школа (у
просеку 20 наставника из једне школе) које су случајно изабране за потребе
истраживања. У TALIS 2013 учествовало је преко 106.000 наставника, што
представља репрезентативан узорак популације наставника из 34 земље које
заједно броје више од 4 милиона наставника.
Основни фокус TALIS истраживања су наставници предметне наставе
и директори основних школа. Поред тога у појединим земљама су у TALIS
4

Аустралија, Белгија, Бразил, Бугарска, Данска, Енглеска, Естонија, Израел, Исланд, Италија,
Јапан, Јужна Кореја, Канада, Кипар, Летонија, Малезија, Мексико, Норвешка, Пољска,
Португалија, Румунија, Сингапур, Сједињене Америчке Државе, Словачка, Србија, Уједињени
Арапски Емирати, Финска, Француска, Холандија, Хрватска, Чешка, Чиле, Шведска, Шпанија.
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2013 учествовали наставници разредне наставе, као и наставници и директори
из средњих школа. Такође, у појединим земљама су у TALIS 2013 учествовале
школе које су учествовале у PISA 2012 истраживању (погледати Табелу 1).
Табела 1. Број земаља учесница по различитим нивоима истраживања
ISCED2
ISCED1
ISCED3
(старији разреди
(млађи разреди
(средње
Нивои учешћа
ОШ)
ОШ)
школе)
34
6
10
Број земаља

PISA
линк

У Србији је испитано укупно 3857 наставника предметне наставе који предају
старијим разредима у 191 основној школи. Узорак је репрезентативан, случајан, стратификован према више параметара (регион, величина места, величина
школе). Укључене су школе из 5 региона: Београд – 36 школа (19%),
Војводина – 56 школа (29%), Западна Србија – 25 школа (13%), Источна
Србија – 47 школа (25%) и Јужна Србија – 27 школа (14%). У узорку доминирају наставнице (65,8%), док су наставници заступљени у знатно нижем
проценту (34,2%). Просечна старост испитаника је 43 године (АС=43.04;
СД=10.80), a распон година старости се креће од 23 до 69. Највећи број
наставника (81%) запослен је за стално, са пуним фондом часова. Када је у
питању дужина радног стажа, највећи број наставника ради у образовању од 6
до 15 година (45%), док се по 18% наставника налази у остале три категорије:
мање од 5 година радног стажа, од 16 до 25 година и више од 25 година радног
стажа.
За потребе TALIS истраживања школски предмети разврстани су у
следеће категорије: читање, писање и књижевност (17% испитаних наставника), математика (12%), природне науке (20%), друштвене науке (15%),
модерни страни језици (15%), старогрчки и/или латински (0,34%), технологија
(10%), уметности (10%), физичко васпитање (8%), религија и/или етика (6%),
практичне и стручне вештине (8%) и друго (5%).
Спроведено истраживање је неекспериментално, анкетног типа. Наставници су попуњавали упитник за наставнике који је развијен од стране
међународне експертске групе. Тим домаћих експерата из области образовања
прилагодио је питања у упитнику (у мери у којој је то било могуће) српском
образовном систему, а додата су и нека питања која су од посебног значаја за
наш образовни контекст. Питања у упитнику (има их укупно 48) су затвореног
типа, са два или више понуђених одговора (скала Ликертовог типа). Пре
употребе у главном истраживању, упитник је стандардизован и психометријски валидиран у пилот истраживању у којем је учествовало 332
наставника из Србије.
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За обраду података коришћенa je дескриптивна статистика, а за
тестирање разлика међу категоричким и нумеричким варијаблама у оквиру
статистике закључивања коришћена су једнофакторска анализа варијансе за
непоновљена мерења и хи-квадрат тест.
Приликом интерпретације резултата TALIS истраживања неопходно је
имати на уму два ограничења: прво, резултати су засновани на самоизвештајима наставника, па су информације прикупљене на овај начин по својој
природи субјективне јер одражавају личне ставове, перцепције и схватања;
друго, TALIS истраживање нам не даје могућност да пратимо професионални
развој једног наставника по питању његовог/њеног учешћа у активностима
професионалног развоја, нити да закључујемо о прилагођавању индивидуалног
професионалног развоја наставника образовно-политичким захтевима.
Резултати истраживања и дискусија
У овом одељку биће приказани резултати који се односе на обухват и
доступност активности професионалног развоја наставницима из Србије. С
обзиром на то да је истраживање међународно, подаци за Србију биће интерпретирани у светлу резултата других земаља које су учествовале у TALIS 2013
истраживању.
Обухват наставника активностима професионалног развоја
Обухват наставника из Србије активностима професионалног развоја налази се
на нивоу просека земаља које су учествовале у TALIS 2013 истраживању. У
последњих 12 месеци, 93% наставника из Србије, према властитим изјавама,
учествовало је барем у једној од активности професионалног развоја, што је
више у односу на TALIS просек који износи 88%, али ова разлика није
статистички значајна. Међу земљама, учесницима у TALIS 2013 истраживању
(OECD, 2014), стопа учешћа наставника у активностима професионалног
развоја је већа од 95% у Аустралији, Хрватској, Летонији, Малезији, Мексику
и Алберти (Канада), мања од 75% у Чилеу и Словачкој.
У активностима професионалног развоја подједнако су учествовали
наставници из школа у Србији које се налазе на различитим локацијама
(урбана и рурална). Исти тренд карактеристичан је и за већину земаља које су
учествовале у TALIS 2013 истраживању (OECD, 2014). Међутим, утврђена је
статистички значајна разлика у односу на пол и укупно учешће у професионалном развоју (χ2(1)=9.534, p<.001). Другим речима, наставнице се
значајно више ангажују у професионалном развоју него наставници, што је
тренд и у већини земаља учесница у TALIS 2013 истраживању. Највеће
разлике у корист жена утврђене су у Италији и Словачкој (OECD, 2014).
Уколико се посматрају наставници с различитим наставничким искуством
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(мерено преко година радног стажа), испоставља се да искуснији наставници5
нешто више учествују у програмима професионалног развоја од својих мање
искусних колега (χ2(1)=7.971, p<.001). Исти тренд регистрован је у већини
земаља које су учествовале у TALIS 2013 истраживању, при чему су разлике у
корист искуснијих наставника највеће на Исланду и Уједињеним Арапским
Емиратима (Абу Даби). С друге стране, супротан тренд, да наставници с мање
искуства више учествују у активностима професионалног развоја, утврђен је у
Норвешкој и Шпанији (OECD, 2014).
У Табели 2 приказани су подаци о учествовању наших наставника у
појединим активностима професионалног развоја, као и просечно трајање
активности у данима на годишњем нивоу. Највећи број наставника из Србије
(70%) учествовао је у курсевима и радионицама које се тичу садржаја
предмета, наставних метода или других тема из области образовања (TALIS
просек за ове активности износи 71%). Нешто мањи проценат наших наставника (60%) посећивао је образовне конференције и семинаре на којима
наставници и/или истраживачи приказују резултате својих истраживања и
дискутују о питањима образовања и то је једина активност у којој је учешће
српских наставника статистички значајно веће у односу на TALIS просек
(44%) (χ2(1)=3.546, p<.005).
Као што се из Табеле 2 може видети, приближно једна трећина
наставника из Србије учествовала је у мрежама наставника формираним у
циљу професионалног развоја, као и у истраживачким активностима, што је у
границама TALIS просека. Исто важи и за активности менторисања рада
колега, где 28% наставника изјављује да учествује у оваквим активностима,
док TALIS просек износи 29%. С друге стране, најмањи проценат српских
наставника учествовао је у програмима квалификација (8%), курсевима стручног усавршавања у предузећима, јавним институцијама и невладиним
организацијама (12%), посетама предузећима, јавним институцијама и
невладиним организацијама (13%) и посетама другим школама (15%). Када је
реч о активностима професионалног развоја које су мањој мери присутне у
нашој земљи, него што је то TALIS просек, једино је разлика у погледу
похађања програма квалификација статистички значајна (χ2(1)=401.789,
p<.001).
Занимљиви су и подаци који се односе на пол и учешће у појединим
активностима професионалног развоја наших наставника. Резултати показују
да је у нашој земљи више наставница (72%) похађало курсеве и радионице које
се тичу садржаја предмета, наставних метода или других тема из области
образовања, него наставника (65%) и ова разлика је статистички значајна (χ2
5

У TALIS истраживању се у категорију искусних наставника убрајају наставници са више од 5
година радног стажа.
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(1,3801)=18,275, p<.001). Такође, статистички значајне разлике (χ2
(1,3795)=40,159, p<.001) у корист наставница су утврђене и у погледу похађања образовних конференција и семинара (64% наставница и 53% наставника).
Остале разлике нису статистички значајне.
Табела 2. Проценат наставника који су учествовали у активностима професионалног
развоја и просечно трајање активности у данима (Србија и TALIS просек)
Просечно трајање
Проценат наставника
активности у
који су учествовали
данима
TALIS
TALIS
Србија
Србија
просек
просек
Курсеви/радионице (о садржају
70%
71%
6*
8*
предмета, методама и сл.)
Образовне конференције или
60%*
44%*
5
4
семинари
Посете другим школама
Посете предузећима, јавним
институцијама, невладиним
организац.
Курсеви стручног усавршавања у
предузећима, јавним институцијама,
невладиним организацијама
Програми квалификација

15%

19%

3,5

3

13%

13%

5

3

11%

14%

7,5

7

8%*

18%*

Мреже наставника у циљу
34%
професионалног развоја
Индивидуално или колаборативно
32%
истраживање тема
Менторисање и/или посматрање,
28%
вођење колеге у раду
Напомена: * означава статистички значајне разлике.

37%
31%
29%

Похађање курсева и радионица је најзаступљенији вид професионалног
развоја наставника, не само у Србији већ и у већини земаља које су учествовале у TALIS 2013 истраживању (OECD, 2014). У појединим земљама, као што
су Сингапур и Малезија, стопа учешћа наставника прелази 90%, а једино је у
Словачкој мање од 40% наставника укључено у ове активности.
Поред наставника из Србије, о већем похађању образовних конференција и семинара у односу на TALIS просек (44%) известили су наставници са
Кипра (63%) и наставници из Сингапура (61%) и Летоније (60%), нарочито
наставници из Хрватске (79%) и Канаде (74%). С друге стране, мање од 25%
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наставника из Француске, Чешке, Белгије (фламански део) и Шпаније
учествује у овом виду професионалног развоја (OECD, 2014).
Посете другим школама, као вид професионалног усавршавања наставника, знатно су чешће у односу на TALIS просек (19%) заступљене у
Малезији, Јапану и Исланду, где више од 50% наставника учествује у таквим
активностима. Потпуно супротна ситуација је у Данској и Словачкој, где 6%,
односно, 4% наставника извештава о томе да је учествовало у посетама другим
школама (OECD, 2014). Резултати показују да је овај вид професионалног
усавршавања у нашој земљи нешто ређи (15%) у односу на TALIS просек
(19%), мада ова разлика није статистички значајна.
Посета предузећима, као активност професионалног развоја наставника, у Србији није у довољној мери распрострањена, тј. само 13% наших
наставника узима учешће у овим активностима. Слична ситуација је и у
већини земаља које су учествовале у TALIS 2013 истраживању (TALIS просек
је 13%). Изузетак је Португалија где 39% узима учешће у овом типу активности. С друге стране у Италији и Француској јако мали број наставника (око
3%) извештава о овом типу активности (OECD, 2014).
У малом броју наставници из Србије (11%) похађају и курсеве
стручног усавршавања у предузећима, јавним институцијама и невладиним
организацијама. Ово је нешто нижа стопа учешћа у односу на TALIS просек
(14%), мада добијена разлика није статистички значајна. Највећа стопа учешћа
наставника у овом виду професионалног усавршавања је забележена у Бразилу
(38%), а најмања у Француској и Италији (3%) (OECD, 2014).
Ни учешће у програмима квалификација (изузев у Бугарској, где 49%
наставника саопштава да је учествовало у програмима квалификација) није
распрострањена активност професионалног развоја према налазима TALIS
2013 истраживања (TALIS просек је 18%). На супротном полу налазе се наша
земља, где само 8% наставника учествује у програмима квалификација, као и
Хрватска, Француска и Јапан са учешћем наставника у програмима квалификација у износу од 6% (OECD, 2014).
Преко 60% наставника у Канади (Алберта) и Хрватској се професионално усавршава кроз ангажман у некој од мрежа наставника, док је мање
од 20% наставника у Чешкој, Француској и Португалији изјавило да учествује
у мрежама које су формиране у циљу професионалног развоја наставника
(OECD, 2014). Резултати показују да је овај вид професионалног усавршавања
у Србији нешто ређи (34%) у односу на TALIS просек (37%), при чему ова
разлика није статистички значајна.
Стопа учешћа наставника у истраживачким активностима (индивидуална и групна истраживања) највећа је у Канади (Алберта), Уједињеним
Арапским Емиратима (Абу Даби), Мексику, Бразилу, Италији и Сингапуру –
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више од 45% наставника је саопштило да учествује у истраживачким активностима, а најмања у Финској и Шведској – мање од 10% наставника је изјавило да учествује у индивидуалним или колаборативним истраживањима (OECD,
2014). Учешће наставника у истраживачким активностима је у Србији заступљено у истој мери (32%) као што је то случај и у већини земаља које су
учествовале у TALIS 2013 истраживању (TALIS просек је 31%).
TALIS 2013 истраживање показује да су активности менторисања и
посматрања рада колега најзаступљеније у Сингапуру (65%), Абу Дабију
(61%), Енглеској (57%) и Кореји (53%), а најмање заступљене у Финској (5%)
(OECD, 2014). У погледу овог вида професионалног развоја резултати за Србију (28%) одговарају TALIS просеку (29%).
Што се броја дана професионалног усавршавања тиче, наставници из
Србије, на једногодишњем нивоу, у просеку имају 6 дана стручног усавршавања које је организовано у форми курсева/радионица (TALIS просек износи 8
дана) и 5 дана стручног усавршавања које је организовано у виду конференција и семинара из области образовања (TALIS просек износи 4 дана). Просечан број дана учешћа у активностима професионалног развоја наставника у
Србији статистички је значајно нижи у односу на TALIS просек (F(1)=66.193,
p<.001). Међу наставницима из Србије не постоје статистички значајне разлике у броју дана професионалног усавршавања у односу на пол и године стажа.
Генерално посматрано, подаци из свих испитиваних земаља указују на
позитивну корелацију између процента наставника који извештавају да су у
протеклих 12 месеци похађали курсеве/радионице и броја дана трајања ових
обука (OECD, 2014). Постоје државе, међу којим се издваја Мексико, у којима
је обухват наставника (% наставника који је обухваћен обукама) и интензитета
обука (број дана обука) велики. У Мексику је скоро 90% наставника изјавило
да је похађало курсеве/радионице чије је просечно трајање, у периоду од последњих 12 месеци, износило 19 дана. У овој категорији земаља се поред Мексика налазе још и Кореја, Израел, Абу Даби, Сингапур и Естонија. С друге
стране постоје и државе, као што су Француска, Италија, Словачка и Финска, у
којима су наставници известили о ниском обухвату наставника на курсевима и
радионицама (стопа учешћа испод 60%) и мањем интензитету обука (просечан
број дана мањи од 9). У трећу групу држава, спадају земље у којима је обухват
обукама мањи, а интензитет обука већи. На пример то је случај са Бразилом,
Чилеом и Румунијом. По овим критеријума (обухват и интензитет обука)
Србија се налази на граници просека у погледу обухвата (70% наставника је
известило да су учествовали у курсевима/радионицама у протеклих 12 месеци), а испод просека у погледу интензитета обука (на годишњем нивоу наши
наставници су похађали курсеве/радионице у просеку у трајању од 6 дана).

18 | СЕКУНДАРНЕ АНАЛИЗЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ НАЛАЗА

Доступност активности професионалног развоја
За разлику од обухвата, доступност професионалног развоја наставницима из
Србије на нижем је нивоу у односу на TALIS просек (погледати Графикон 1),
при чему добијена разлика није статистички значајна. Активности стручног
усавршавања биле су у потпуности бесплатне за више од половине српских
наставника, али је тај проценат мањи у односу на TALIS просек (53% наспрам
66%). Међутим, број српских наставника који је делимично учествовао у
финансирању свог стручног усавршавања већи је у односу на TALIS просек
(37% наспрам 25%). У Србији је 11% наставника у целости финансирало своје
стручно усавршавање (TALIS просек је 9%). Међу наставницима из Србије не
постоје статистички значајне разлике по питању плаћања професионалног
развоја у односу на пол и године стажа.

Графикон 1. Учешће наставника у финансирању сопственог професионалног развоја
(Србија и TALIS просек)

Међу земљама учесницима у TALIS 2013 истраживању (OECD, 2014), највећи
број наставника имао је бесплатно доступан неки вид професионалног усавршавања у Енглеској (93%) и Сингапуру (90%), а најмањи у Кореји (25%) и
Румунији (31%). Велики обухват наставника бесплатним професионалним
усавршавањем присутан је и у Белгији (87%), Шведској (86%), Данској (85%)
и Бугарској (85%). У овим земљама три четвртине наставничке популације
обухваћено је неким видом бесплатног професионалног усавршавања, за разлику од Кореје где само једна четвртина наставника има на располагању ове
могућности. Уколико упоредимо стање у Србији са суседним земљама, уочСЕКУНДАРНЕ АНАЛИЗЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ НАЛАЗА | 19

љиво је да је стање у Србији знатно неповољније него у Бугарској и Хрватској
где је 85% и 73% наставника изјавило да је у протеклих 12 месеци учествовало
у бесплатним активностима професионалног развоја, али и знатно повољније
него у Румунији, где је мање од једне трећине наставника (31%) потврдило
учешће у бесплатним активностима (OECD, 2014).
Програми квалификација су (као што се може видети из Табеле 1)
најређе заступљена активност стручног усавршавања, али они изискују највише улагања (и времена и новца) и обично се реализују ван школе (нпр. на
универзитетима). Ако посматрамо узорак свих земаља које су учествовале у
TALIS истраживању (не само 2013. већ и 2008. године), програми квалификација су активност стручног усавршавања која је у највећем проценту била
финансирана, било у потпуности или делом, од стране самих наставника
(OECD, 2014).
Генерално посматрано, подаци из свих испитиваних земаља указују на
позитивну корелацију између процента наставника који извештавају да имају
бесплатно доступне изворе професионалног развоја и њиховог учествовања у
таквим активностима (OECD, 2014). Постоје државе, као што су нпр. Чиле,
Јапан, Румунија, Шпанија и Словачка Република, у којима наставници не
добијају финансијску подршку за похађање програма за стручно усавршавање
и учешће њихових наставника у активностима професионалног развоја налази
се испод TALIS просека. Међутим, постоје и земље које одступају од ове
корелације, међу којима је и Србија, где је учешће у програмима усавршавања
изнад TALIS просека, иако наставници извештавају да сами морају великим
делом то да финансирају (OECD, 2014).
Подршка коју наставници добијају за професионални развој
Степен учешћа наставника у активностима професионалног развоја
доводи се у везу са типом подршке коју наставници добијају за свој професионални развој. Постоји више типова подршке, најопштија је подела на
материјалну и нематеријалну. У оквиру TALIS истраживања говори се о три
типа подршке: могућност одсуства са посла ради похађања активности
професионалног развоја које се одвијају у току редовног радног времена,
материјална подршка као додатак на плату за активности ван радног времена и
нематеријална подршка за активности ван радног времена, која укључује смањен број часова, слободне дане, могућност студијског одсуства и др. (OECD,
2014). На графикону који следи приказан је проценат наставника (Србија и
TALIS просек) који су током последњих годину дана добили сваки од три
наведена вида подршке.
Као што се из доњег графикона може видети, наставници у Србији, као
најчешћи вид подршке за свој професионални развој добијају одобрење да у
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активностима стручног усавршавања учествују током редовног радног времена, с тим што је проценат наших наставника који добијају овај вид подршке
(47%) мањи у односу на TALIS просек (55%), али разлика није статистички
значајна. Мање заступљен вид подршке професионалном развоју наставника
јесу олакшице у виду смањења броја часова, повећања броја слободних дана и
др. Ову врсту подршке добило је 14% српских наставника, што је идентично са
TALIS просеком. Најмање заступљен вид подршке јесте добијање додатка на
плату за активности ван радног времена (1,8% наставника, TALIS просек је
8%). Овај вид подршке у Србији је значајно мање заступљен у односу на
просек TALIS земаља, али као што је показано на графикону, релативно је
мало присутан и у другим земљама учесницама у TALIS 2013 истраживању
(Бугарска највише одступа од TALIS просека, у овој земљи 26% испитаних
наставника добило је материјалну подршку за ангажман ван радног времена).
Међу наставницима из Србије не постоје статистички значајне разлике по
питању добијања подршке за професионални развој у односу на пол и године
стажа.

Графикон 2. Проценат наставника који је добио три наведена вида подршке (Србија и
TALIS просек)

Резултати TALIS 2013 истраживања показују да у земљама у којима је
присутан велики обухват наставника активностима професионалног развоја и
доступност таквих обука (у виду материјалне и нематеријалне подршке) је такође велика. Најбољи пример за то су Канада (Алберта) и Сингапур, где је
више од 97% наставника саопштило да је учествовало у активностима профеСЕКУНДАРНЕ АНАЛИЗЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ НАЛАЗА | 21

сионалног развоја, при чему је за више од 70% обезбеђено да обуке похађају
током радног времена, а истовремено 17% њих је известило и о другим
видовима нематеријалне подршке (OECD, 2014).
Могућност да се обуке похађају током радног времена је распрострањена мера подршке у већини земаља које су учествовале у TALIS 2013
истраживању. Ова мера се највише примењује у Аустралији (79%), Естонији
(82%) и Малезији (88%), а најмање у Португалији (15%) и Румунији (18%). С
друге стране, додатак на плату као мера подршке професионалном развоју
наставника се ретко практикује (TALIS просек је 8%). У односу на друге
земље које су учествовале у TALIS 2013 истраживању, више се практикује у
Бугарској (26%) и Кореји (23%), а готово да не постоји као пракса у Португалији, Румунији, Белгији (Фламански део) и нашој земљи (мање од 2% наставника у овим земљама добија додатак на плату као вид подршке за
професионални развој). И други видови нематеријалне подршке, као што су, на
пример, смањивање броја часова, добијање слободних дана и сл., нису
устаљена пракса у земљама које су учествовале у TALIS 2013 истраживању,
мада су више заступљене него додатак на плату. Према извештајима наставника, ове мере су најзаступљеније у Шведској (31%) и Естонији (27%), а
најмање су заступљене у Белгији (3%) и Португалији (2%).
Напоменимо овде да је један број наставника из Србије (6%) у
претходних годину дана учествовао у активностима професионалног развоја
иако нису добили ниједан од наведених типова подршке (TALIS просек је
такође 6%).
У појединим земљама које су учествовале у TALIS 2013 истраживању,
као што је то случај са Португалијом (29%) и Румунијом (21%), број наставника који су учествовали у активностима професионалног развоја, а да при
томе нису добили никакав вид подршке је знатно већи у односи на TALIS
просек, што би говорило у прилог велике посвећености наставника у овим земљама да унапредe своју ефикасност и постигнуће у улози наставника (OECD,
2014).
Препреке за професионални развој
Да би се стекао бољи увид у могућности за професионални развој
наставника и да би се на основу тога формулисале одговарајуће мере образовне политике, у оквиру TALIS-а 2013 истраживане су и препреке за
професионални развој наставника. На следећем графикону приказани су
разлози које наставници опажају као препреке професионалном развоју, при
чему су подаци за Србију поређени са TALIS просеком.
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Графикон 3. Проценат наставника који изјављују да су наведени разлози препреке за
њихов професионални развој (Србија и TALIS просек)

Као што се из горњег графикона може видети, наставници из Србије, у већем
проценту у односу на просек земаља које су учествовале у TALIS
истраживању, као препреке за професионални развој наводе: високу цену
програма стручног усавршавања (58% наших наставника, док је TALIS просек
44%), недостатак подстицаја за учествовање (52% наставника, док је TALIS
просек 48%) и недостатак одговарајуће понуде за професионални развој (48%
наставника, док је TALIS просек 39%).
Подаци из других земаља које су учествовале у TALIS истраживању
показују да је недостатак подстицаја за професионални развој израженија
препрека у односу на TALIS просек за наставнике из Италије (83%),
Португалије (85%) и Шпаније (80%). Такође, недостатак одговарајуће понуде
за професионални развој спада у израженије препреке у Португалији (68%),
Италији (67%), Чилеу (64%) и Шпанији (61%). С друге стране, да је
професионални развој исувише скуп сматра већи број наставника у Чилеу
(73%) и Португалији (81%), а мањи број у Сингапуру (20%) и фламанском
делу Белгије (17%).
Када податке за Србију упоредимо са TALIS просеком, можемо да
закључимо да је у нашој земљи знатно мањи проценат наставника који су као
препреку свом професионалном развоју навели то што се он не уклапа у њихов
радни распоред (27% према 51%). Према подацима TALIS 2013 истраживања,
ова препрека је нарочито изражена у Јапану (86%), Кореји (83%) и
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Португалији (75%), а поред наставника у нашој земљи и наставници у
Хрватској (22%) и Литванији (29%) је не доживљавају као изражену сметњу
професионалном развоју.
Добијени подаци указују на то да наши наставници као израженије
препреке опажају препреке за које је одговоран образовни систем у односу на
препреке на које они могу лично да утичу.
У настaвку рада ћемо приказати у којој мери се доживљај препрека
професионалном развоју наставника из Србије разликује с обзиром на пол и
године стажа. Резултати показују да се искуснији наставници у већој мери
слажу са тврдњом да је Професионални развој прескуп и недоступан
(χ2(1,3300)=22,432, p<.001). Нису утврђене разлике с обзиром на пол. Са
тврдњом да Нема подстицаја за учествовање у таквим активностима у већој
мери се слажу мушкарци (χ2(1,3300)=23,821, p<.001) и искуснији наставници
(x2(1,3290)=21,387, p<.001). Иста је ситуација и са тврдњом да је препрека
професионални развоју Недостатак подршке послодавца. Са овом тврдњом се
у већој мери слажу наставници, него наставнице (χ2(1,3731)=13,092, p<.001),
као и искуснији наставници у поређењу са неискусним наставницима
(χ2(1,3274)=13,667, p<.001). Поред тога, наставници, односно, мушкарци се
више слажу и са тврдњама да Нема подстицаја за учествовање у таквим
активностима (χ2(1,3300)=23,821, p<.001), док у погледу степена слагања са
овом тврдњом нису утврђене разлике између искусних наставника и
наставника са мање искуства. Занимљиво је и да се наставници у већој мери
него наставнице слажу и са тврдњом Не испуњавам предуслове (χ2
(1,3300)=13,047, p <.001), а да не постоји повезаност између степена слагања са
овом тврдњом и година стажа. С друге стране, искусни наставници се у већој
мери него наставници почетници слажу са тврдњама да су препреке
професионалном
развоју
немогућност
усклађивања
активности
професионалног развоја са радним распоредом (χ2(1,3274)=12,429, p<.001) и
породичним обавезама (χ2(1,3279)=14,965, p<.001). У погледу степена слагања
са овим тврдњама нису утврђене полне разлике.
Закључак и импликације резултата истраживања
за образовну политику
Континуирани професионални развој наставника доприноси, не само већој
посвећености наставника послу који обављају, већ и већој ефикасности
целокупног образовног система. Због тога је питање континуираног
професионалног развоја наставника незаобилазна тема у образовно
политичким настојањима да се унапреди процес наставе и учења (OECD,
2014). У овом раду приказани су и анализирани резултати о професионалном
развоју наставника који се односе на обухват, трајање и доступност стручног
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усавршавања наставницима основних школа у Србији, а који су добијени у
оквиру међународног истраживања наставе и учења TALIS 2013. На основу
кључних налаза изведене су импликације за образовну политику у нашој
земљи.
У наставку су сумирани кључни налази. Резултати показују да се
обухват наставника из Србије активностима професионалног развоја налази на
нивоу просека земаља које су учествовале у TALIS 2013 истраживању. У
активностима професионалног развоја подједнако су учествовали наставници
из школа у Србији које се налазе на различитим локацијама (урбана и
рурална). С друге стране, утврђено је да се наше наставнице значајно више
ангажују у професионалном развоју него наставници, као и да искуснији
наставници више учествују у програмима професионалног развоја од својих
мање искусних колега. Када се ради о појединим активностима
професионалног развоја, највећи број наставника из Србије учествовао је у
курсевима и радионицама које се тичу садржаја предмета, наставних метода
или других тема из области образовања и присуствовао је образовним
конференцијама и семинаре на којима наставници и/или истраживачи
приказивали резултате својих истраживања и дискутовали о питањима
образовања. У Србији је недовољно искоришћен потенцијал неформалних
активности професионалног развоја, као што су учествовање у истраживањима
и мрежама наставника, посете другим школама, предузећима, програми које
нуде НВО и сл.
За разлику од обухвата, трајање стручног усавршавања, односно,
просечан број дана учешћа у активностима професионалног развоја
наставника у Србији значајно је нижи у односу на TALIS просек. Међу
наставницима из Србије не постоје значајне разлике у броју дана
професионалног усавршавања у односу на пол и године стажа. Такође, и
доступност професионалног развоја наставницима из Србије на нижем је
нивоу у односу на TALIS просек, мада ова разлика није статистички значајна.
За наше наставнике израженије препреке континуираном
професионалном развоју су фактори на које се може утицати одговарајућим
образовно политичким мерама (високa ценa програма стручног усавршавања,
недостатак подстицаја за учествовање и недостатак одговарајуће понуде за
професионални развој), него препреке које су у домену њихове личне
одговорности (немогућност усклађивања активности професионалног развоја
са радним распоредом и породичним обавезама).
На основу резултата TALIS истраживања могу се формулисати бројне
препоруке за образовну политику.
Као прво, активности професионалног развоја потребно је учинити
доступнијим нашим наставницима, односно повећати број наставника који у
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овим активностима учествују, што би могло да допринесе континуираном
унапређивању њихове наставне праксе. Веома је важно обезбедити што више
подстицаја за учешће наставника у професионалном развоју (нпр. више
подршке од стране послодавца, могућност одсуствовања с посла, финансијска
и нефинансијска подршка за активности ван радног времена, олакшице у виду
смањења броја часова, повећања броја слободних дана и др.). Када је реч о
финансијској подршци, добро би било да се обезбеди што више бесплатних
програма стручног усавршавања (нпр. онлајн обуке за наставнике). Трајање
обука, тј. број дана учешћа у обукама, нарочито у оним областима у којима
постоји изражена потреба наставника за стручним усавршавањем, требало би
повећати, док би у активности професионалног развоја требало више него до
сада укључивати наставнике с мање радног стажа и искуства у настави.
Повећање понуде програма стручног усавршавања који су у складу са
професионалним потребама наставника могло би да буде важан подстицај за
веће учешће наставника из Србије у континуираном професионалном развоју.
Како би се наставницима олакшао избор обука, неопходно је оформити листу
приоритетних обука које се односе на сржне компетенције наставника
усмерене на стицање генеричких вештина од стране ученика, што подразумева
промену приступа настави и учењу. Различити видови умрежавања
наставника, било на нивоу школе или између школа, као нпр. учешће у
мрежама наставника оформљеним у циљу њиховог професионалног развоја
или сарадња наставника у циљу размене знања и искустава, могу допринети
унапређивању професионалног развоја наставника. Поред свега наведеног, на
основу резултата TALIS истраживања може се закључити да је неопходно
подржати школе у остваривању сарадње са јавним институцијама,
предузећима и невладиним организацијама у циљу унапређивања
професионалног развоја наставника.
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ПО ЧЕМУ СЕ РАЗЛИКУЈУ ЈЕДНА УСПЕШНА И
НЕУСПЕШНА СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА У СРБИЈИ?6
Витомир П. Јовановић7
Центар за образовне политике
У овом истраживању се желело доћи до одговора на питање које
су особине једне успешне, а које једне неуспешне средње стручне
школе у Србији. Из узорка од 20 средњих школа из целе Србије
које су учествовале у ретестирању PISA тестом читалачке писмености након две године, изабрана је средња стручна са највећим
позитивним и средња стручна школа са највећим негативним одступањем од регресионе криве која представља однос између
напретка ученика на тесту читалачке писмености и просечног
социо-економског статуса ученика школе. Ове две средње стручне
школе су подвргнуте даљој квалитативној анализи која је укључивала посматрања, фокус групе, интервјуе и анализу одговора на
упитник који су попуњавали наставници из ових школа. Резултати
наставничког одговарања на креирани упитник (N=41), говоре да
наставници школе чији ученици напредују на читалачкој писмености у већој мери извештавају да постоји присутан дух
сарадње и тимског рада у њиховој школи, него у школи чији ученици назадују (d=0,59). Такође, наставници из "успешне" средње
стручне школе процењују да у њиховој школи вредан рад бива у
већој мери адекватно награђен и похваљен (d=0,46), перципирају
да се у њихову школу више материјално улаже (d=0,59), сматрају у
већој мери да је дужност наставника да се прилагођава образовним
потебама ученика (d=0,40). Наставници из школе која у већој мери
напредује, већу важност придају сарадњи са локалном заједницом
(d=0,42) и међуљудским односима унутар школе (d=0,40), док
наставници у школи чији ученици назадују већу важност придају
образовној политици коју води држава (d=0,56) и партиципацији
родитеља у образовном процесу (d=0,46) као факторима који
6

Рад је настао у оквиру докторске дисертације под називом Фактори напредовања на
тесту читалачке писмености: представе о знању и карактеристике школског
контекста, одбрањене 23.1.2014. на Филозофском факултету у Београду, на Одељењу
за психологију под менторством професора Александра Бауцала. Рад је помогао Тим
за социјално укључивање и смањење сиромаштва у оквиру програма подршке младим
истраживачима Секундарне анализе PISA података као и Министарство просвете,
науке и технолошког развоја у оквиру пројекта бр. 179018.
7
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доприносе постигнућима ученика, што су фактори на који наставници могу теже да утичу. Анализа наратива наставника из ове две
школе показује важност локације и конкурентности ученика на
тржишту рада након завршетка средње стручне школе. Школа која
назадује на читалачкој писмености у тренутку испитивања још
није била укључена у пројекте који су се односили на реформу
стручног образовања и према речима психолога неуспешне школе,
тада је „служила за одржавање социјалног мира“, јер фабрика која
је запошљавала ученике ове школе угашена је у неуспешној приватизацији и према наративима запослених у овој школи, неусклађеност образовних профила са тржиштем рада доводи до "осећања
бесперспективности ученика", учесталог апсентизма и међу ученицима и међу наставницима, као и до пораста вербалног и физичког
насиља које се дешава чак и на релацији између наставника и ученика. На основу резултата, формулисане су препоруке за образовну политику са циљем унапређивања квалитета средњег стручног
образовања.
Кључне речи: карактеристике средње стручне школе, читалачка
писменост, PISA, педагошка додата вредност, наставници.

Одређивање "успешности" школе разликује се у зависности од теоријског
приступа који различити аутори заступају у свом виђењу успешне школе. У
овом раду, комбиновањем модела побољшане школе и модела ефективне
школе, желело се доћи до одговора које су особине успешне, а које су особине
неуспешне средње стручне школе, при чему су постигнућа школа коригована
за социо-економски статус ученика, како би се дошло до поузданије процене
ефекта школе на постигнућа ученика.
Модел побољшане школе је оријентисанији на специфичности школе,
у већој мери користи квалитативну методологију јер одбија постојање једног
јединог начина долажења до успешности и настоји да буде осетљивији према
специфичностима школе, док је модел ефективне школе у већој мери оријентисан на постигнућа ученика као индикаторе квалитета образовања и спремнији да призна могућност да један универзални модел школе може довести до
већих постигнућа ученика, односно до повећане "успешности" или ефективности школе (Fullan & Hargreavas, 1991; Scheerens, 2000; Townsend, 2007;
Теодоровић, 2009; Creemers & Kyriakides, 2008, 2010, 2011; Rado, 2010). У
пракси, овај приступ доводи да се у образовним политикама жели доћи до тога
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да се особине успешне школе "пресликају" на остале школе кроз креирање
"модела" успешне школе.
Модел побољшане школе је у већој мери методолошки квалитативно
оријентисан и као такав настоји да буде осетљивији за испреплетеност фактора
који утичу на образовне исходе при чему их у већој мери схвата холистички. У
контексту ове студије, која је више усмерена на школску ефективност јер кроз
методолошки приступ користи поређење успешне и мање неуспешне школе
према постигнућима ученика и њиховој додатној педагошкој вредности, треба
такође назначити да се и ефективност школе и побољшавање школе морају
посматрати у контексту образовног система једне земље.
Обједињене ове две перспективе које настоје побољшати образовну
праксу сматрају да се успешна школа, ако жели да побољша постигнућа
ученика, мора ослањати на императив побољшања, мора имати ресурси које ће
јој омогућити напредак као и консензус око заједничких образовних циљева.
Успешна школа мора имати ефикасне наставнике, али они сами по себи нису
довољни. Неoпходно је да школа подржава наставнике. Успешне школе негују
висок ниво интерне сарадње, што јача утицаје појединих успешних наставника
(Creemers, 2001). Школа сама по себи не може повећати постигнућа ученика
већ се једино може ангажовати у оквиру шире, системске иницијативе. По
мишљењу Кримерса, резултате школских постигнућа треба учинити јавним јер
то позитивно утиче на развој ефективности школе. Како би се школа побољшала, мора да почне да трпи притиске споља - било кроз различите форме
евалуација које имају одређене последице по саму школу или кроз тржишне
механизме - компетицију две или више школа за упис ученика. Оно што је
веома важно за напредак школе јесте екстерна подршка, и то у виду јачања
школске аутономије, јачања школског буџета и кроз јачање сарадње школе,
родитеља, локалне заједнице и ресорног министарства.
Неке од значајнијих променљивих карактеристика школе, према
мишљењу аналитичара OECD -а, које имају утицаја на образовна постигнућа
ученика, а нарочито на читалачку писменост, су: школска клима, школска политика и школски ресурси (OECD, 2000): 1) Под школским ресурсима се
подразумевају материјални ресурси као што су квалитет школске инфраструктуре и величина школе, ниво људских ресурса попут пропорције наставног особља са терцијарном квалификацијом и однос броја наставника и
ученика. Варијабле које би се подвеле под „школске ресурсе“ су: величина
школе, школска инфраструктура, број компјутера по ученику, плата наставника, број наставника са високим квалификацијама по ученику, број
ученика по наставнику и професионални развој наставника. 2) Под школском
климом се подразумевају различити аспекти школске културе, укључујући
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фикације ученика са школом и посвећеност и мотивисаност наставника. Неке
од варијабли које се подводе под школску климу су: ставови директора о томе
колико односи између наставника и ученика утичу на постигнуће, перцепције
директора о посвећености наставника као и о утицају школе и школске климе
на постигнућа ученика. 3) Под школском политиком се подразумева ниво
аутономије који школа ужива у доношењу одлука, и различита питања
одговорности попут тога да ли школа изводи самоевалуацију и прати напредак
ученика и да ли школа саопштава ученичко постигнуће родитељима или
локалним властима. Такође, овде се идентификује степен селективности
унутар школе, по питању пријема ученика и трансферирања ученика са
ниским постигнућем у друге школе. Неке од варијабли које се подводе под
школску политику јесу праћење ученичког напредовања у различитим компетенцама, школско самовредновање, политике према ученицима са ниским
постигнућима, политике према родитељима и степен укључености родитеља у
живот школе, праксе извештавања о постигнућима виших образовних власти
(школске управе и министарства), степен школске и наставничке аутономије.
У просеку у OECD земљама, кад је у питању читалачка писменост, 50%
међушколске варијансе је објашњено карактеристикама ученика, 18% школским контекстом (локација и тип школе) и 6% школском климом, политикама
и ресурсима (оно на шта се може утицати променом школске и образовне
политике) (OECD, 2000). Јасно је, дакле, да значај састава школе надалеко
премашује утицај оних фактора школе који су променљиви политиком и
заједно са индивидуалним карактеристикама ученика објашњава 68% варијансе у постигнућу између школа, наспрам 6% које се објашњавају образовном
политиком. Ово је аргумент који говори у прилог томе да се приликом
евалуације ефективности школе морају узети у обзир и карактеристике
ученика (првенствено социоекономски статус), а не само постигнућа школе
на неком екстерном тестирању. Међу факторима који су подложни утицајима
образовних политика, школска клима је најзначајнија по свом утицају на
постигнућа ученика и у неким земљама објашњава и до 15% међушколског
варирања у постигнућу ученика, док школски ресурси објашњавају само 2%.
Локација школе и врста школе показују се значајним предикторима постигнућа ученика на читалачкој писмености само у неколико земаља (Пољској,
Новом Зеланду, Сједињеним државама) (OECD, 2000).
Овде се може поставити питање о томе да ли рестрикција ранга,
односно повећана или смањена варијабилност постигнућа ученика на нивоу
школа, може утицати на интерпретацију колико укупне варијансе постигнућа
ученика на тестовима образовних постигнућа бива објашњено одређеном
школском припадношћу. У прилог овој тези може говорити податак да у
скандинавским земљама припадност одређеној школи објашњава знатно мање
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варијансе него у земљама централне и југоисточне Европе (Teodorović, 2009).
Скандинавске земље имају у просеку већа постигнућа и овај смањен удео
школе у објашњењу варијансе постигнућа ученика не умањује значај школе у
овом случају, већ због квалитета целокупног образовног система постигнућа
школа у земљама на северу Европе се мање разликују и тако смањују проценат
објашњене варијансе школским фактором, иако је он управо заслужан за
висока постигнућа ученика. Овај методолошки проблем настоји се решити
HLM анализом8.
У земљама у транзицији и у недовољно индустријализованим земљама,
ефекат школе на постигнућа ученика је значајно већи, што треба имати у виду
јер Србија припада овој групи земаља.
Школска клима је образовно-политички релевантан скуп карактеристика школе који објашњава највише међушколске варијансе. Она објашњава
више варијансе него школска политика и школски ресурси. Ово је веома
интересантан податак јер говори да је могуће - без великих улагања, само
побољшавањем односа унутар школе који су један од најважнијих аспеката
школске климе (нпр. кроз подстицање школе да учествује у различитим ваннаставним активностима и кроз системско неговање нехијерархијских односа
унутар школе) ‒ подизати компетентност свих ученика. Позитивна школска
клима јача осећање припадности ученика и то позитивно утиче на постигнуће
(овај сегмент је и важан део Стратегије за развој образовања у Републици
Србији до 2020. године).
Треба, ипак, увек имати на уму да веза између ових фактора није довољно јасна, и да они нису међусобно нужно зависни у великој мери, већ је
могуће да ученици са бољим СЕС-ом бирају боље школе или да ученици активно креирају боље образовне услове како школе одговарају на њихове
високе захтеве. Такође, могуће је да потенцијал за позитиван ефекат наставе
може бити смањен када наставник има пред собом ученике који су мање
пожељног социјалног и економског статуса.
Сада ће бити укратко описани пример модела побољшане и пример модела
ефективне школе.
Децентрализован образовни систем ‒ пример модела побољшане школе.
Успешна школа, према овом моделу, јесте пре свега аутономна школа која је
добро позиционирана унутар локалне заједнице (Rado, 2010). Радо сматра да
Хијерархијско линеарно моделовање (HLM) је "унапређена" верзија регресионе
анализе (која настоји да једну критеријумску, зависну варијаблу, нпр. постигнућа
ученика предвиди на основу предикторских варијабли) која решава проблем
"угњежђених" података за више од једног нивоа при чему су јединице анализе
(ученици) са најнижег нивоа угњеждени у јединице на вишем нивоу (нпр. одељења,
школа) па је могуће процењивати различите ефекте предиктора по нивоима
избегавајући замке агрегираних података (Raudenbush & Bryks, 2002).
8
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смисао децентрализације јесте да отклони оне проблеме које ствара систем са
веома високим степеном централизованости. Треба имати на уму да бисмо
наш образовни систем могли окарактерисати као веома централизован. Упркос
формалној децентрализацији (школски одбори, делови финансирања са локала,
значајне надлежности дате школским управама, итд.) у пракси децентрализација није заживела и централистизоване карактеристике образовног
система су и даље доминантне попут централно планираног уписа па до
финансирања плата. Главни недостаци централизованог управљања образовним системом у образовању је слабо укључивање главних актера у доношење
одлука и њихов низак капацитет да спроведу донете одлуке које ће доприносити већој ефективности, ефикасности и праведности. Ове мањкавости се
подводе под оно што се назива „кризом легитимитета“ централизованих
система која често подразумева и низак ниво одговорности актера првог реда
за оно што се збива у школи, а затим и у образовном систему. Инертност
централизованог система се огледа и у неспособности да адекватно и брзо
одговори на проблеме који се дешавају на локалном нивоу.
Децентрализацију образовног система је могуће спроводити на два
начина; са једне стране, децентрализација може подразумевати равномернију
дистрибуцију ауторитета актера на различитим нивоима образовања (нпр.
школске управе и министарства) и/или може подразумевати јачање аутономије
школа. Прва врста аутономије дала би школи шири распон могућности у
сарадњи са локалном заједницом (нпр. при помагању деци из осетљивих
група) док би се друга врста аутономије у већој мери односила на слободу
школе да сама одреди како ће доћи до одређеног нивоа постигнућа ученика
која ће бити екстерно евалуирана. Прва врста аутономије би подразумевала
развој образовних услуга на локалном нивоу што би, према обављаним
функцијама подразумевало територијално планирање и развој, децентрализацију администрације, процену квалитета образовања (просветне инспекције)
и услуге професионалне подршке и усавршавања. Ове различите улоге је неопходно посебно институционализовати како би се заиста добила аутономна
школа.
Децентрализација у образовању, према Радоовом мишљењу, повезана
је са променом парадигме унутар образовног система, јер су се циљеви
образовања, у социјалистичком миљеу, у земљама југоисточне Европе, померили ка јачем увиђању улоге образовања у економском и социјалном контексту. Другим речима, од вредновања интринзичких циљева образовања прешло
се на вредновање инструменталних циљева који су блиско повезани са компетенцијама.
Наше савремено разумевање веома квалитетног образовања је све мање
усмерено на наставника и постаје базирано на приступу који обухвата целу
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школу (Creemers, 2001; Scheerens, 2000). Уски, формално-организациони
приступ раду школе неће нам бити од помоћи ако желимо да обухватимо
главне карактеристике функционисања школе. У ширем смислу, организациона архитектура школа је веома одређена карактеристикама њихове организационе културе.
Организационо учење, односно заједничко учење школе као организације, нешто је што ствара погодну организациону културу која унапређује
постигнућа ученика. Суштина промена које се дешавају у образовању јесте
повећано очекивање да ће образовни систем омогућити школама да побољшају
процесе учења од стране ученика. Организационо учење у себи садржи три
кључна елемента: 1) рефлексију (индивидуална и колективна интерпретација
информација) 2) обогаћивање (појачавање интеракција између школског
особља како би се унапредило њихово учење) и акцију (осмишљена пратећа
акција која учење чини смисленим у организацији) (Rado, 2010).
Тако долазимо и до карактеристика школе које чине организационо
учење могућим. То су: 1) односи који нису хијерархијски 2) постојање система
праћења рада школе и активности у њој (најчешће кроз одређену врсту
информационог система) 4) отворена комуникација међу сарадницима 3)
делегирање, тимски рад о сарадња 4) изградња капацитета за решавање
различитих проблема и 5) постојање подстицаја и награда (Rado, 2010).
Динамички модел Кримерса и Киријакидеса ‒ пример модела
ефективне школе. Овај модел сматра да су подучавање и школско окружење
два главна чиниоца повезана са вишим постигнућима ученика. Модел Кримерса и Кријакидеса се пре свега оријентише на ниже нивое, ниво учионице и
школе и, као што је већ речено, нуди образовним актерима модел побољшања
постигнућа ученика (школске ефективности) када је шири образовно-политички контекст непроменљив (Creemers & Kyriakides, 2008; 2010). Оно што је
специфичност овога модела јесте лонгитудинално праћење постигнућа и
ефикасности школа унутар непроменљивог ширег образовно-политичког контекста, односно, у стању када образовни систем не врши промене, тј. када
легислатива која је донета јесте одговарајућа и подржавајућа.
Динамички модел обухвата факторе повезане са образовним исходима
који се налазе на четири нивоа: ученик, учионица, школа и систем. Сваки од
тих фактора се може мерити и дефинисати путем следећих пет димензија:
фреквенција, фокус, ниво, квалитет и диференцијација. Једино фреквенција
представља квантитативно мерљиву варијаблу, док фокус подразумева детаљан опис функционисања сваког од чинилаца, као и број намена коју има
свака активност у школи (што више намена има нека активност, то ће бити
ефективнија); ниво подразумева комплексност задатка са којом се сусреће
фактор (нпр. школа може имати задатак да повећа своја постигнућа мерена
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екстерном евалуацијом што би представљало задатак високог нивоа комплексности, а може настојати да развије специфичне механизме праћења ученика са
слабим постигнућима што представља задатак нижег нивоа). Квалитет
представља специфичност самог фактора, а диференцијација подразумева распон активности које су повезане са фактором као и то колико актера укључују
у себе (нпр. све ученике, неке наставнике, више школа).
Очекивање је да фактори школског нивоа утичу на однос подучавањеучење развијањем и евалуацијом школске политике према подучавању и
креирањем околине погодне за учење у школи. Школски фактори имају
утицаја на факторе учионице, нарочито на начин предавања. Стога, динамички
модел наглашава следећа два главна аспекта школске политике који утичу на
учење, како на нивоу ученика, тако и на нивоу наставника: а) школска политика према учењу и б) школска политика према креирању повољне климе за
учење у школи. Ово не подразумева (само) постојање формалних докумената
(одлуке са састанака особља, прогласе или акционе планове), већ је много
битније оно што се предузима по том питању: конкретне акције које ће јасно
ставити до знања наставницима и другом особљу шта се од њих очекује у
образовном процесу. Ово обухвата и подршку наставницима у примени
школске политике (Creemers & Kyriakides, 2008). Поред овога, врло је важна
евалуација рада, која помаже школама да донесу одлуке које ће им помоћи да
побољшају функционисање.
Истраживањима је показано да је најрелевантија варијабла за дистинкцију између школа које су успеле да повећају своју ефективност и оних које
нису, промена на нивоу наставничке праксе (Creemers & Kyriakides, 2010).
Показано је да, у сваком школском предмету, можемо предвидети промене у
ефективности прво гледајући промене на нивоу наставничке праксе, па онда
промене у функционисању фактора школе унутар динамичког модела
(Creemers & Kyriakides, 2010). Ово може значити да, иако се имплементира
јасна школска политика која води до побољшања постигнућа ученика, труд
може бити узалудан уколико наставник одлучи да се оглуши о нови режим
рада и настави „по свом“.
Као што се може закључити упоређујући модел децентрализоване
школе и динамички модел, динамички модел даје "комплет алатки" за унапређење постигнућа ученика у једном стабилном образовном систему где су
основне ствари одређене и нема их потребе мењати, док модел децентрализоване школе школу види као флексибилнији, "осетљивији" и "мекши"
систем који може да учи и да се развија слично појединцу, при чему средина,
односно образовни систем, треба да омогући школи слободу, односно
аутономију да се развија и учи.
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У овом раду су комбинована оба ова приступа како би се одредиле особине
успешне и неуспешне средње школе. Одређење успешности средње школе
ослонило се у већој мери на модел ефективне школе док се идентификација
школских карактеристика у већој мери ослонила на модел побољшане школе.
У овом раду је приказана упоредна анализа две средње стручне школе док се
приказ две гимназије које се разликују по успешности налази на другом месту
(Jovanović, 2014).
Основни циљ рада. Основни проблем истраживања јесте утврдити која
средња стручна школа је "успешна", а која "мање успешна" и потом идентификовати њихове карактеристике на основу којих се могу формулисати препоруке за образовну политику које би требало да подстакну развој особина
идентификоване успешне средње стручне школе у већем броју средњих
стручних школа у Србији.
Методологија
Из узорка од 20 школа из целе Србије које су учествовале у ретестирању
ПИСА тестом читалачке писмености након две године, изабрана је средња
стручна са највећим позитивним и средња стручна школа са највећим
негативним одступањем од регресионе криве која представља однос између
напретка ученика на тесту читалачке писмености и просечног социо-економског статуса ученика школе (в. слику 1). Ове две средње стручне школе су
подвргнуте даљој квалитативној анализи која је укључивала посматрања,
фокус групе, интервјуе и анализу одговора на упитник који су попуњавали
наставници из ових школа (N=41). На тај начин је изабрана једна "успешна
средња стручна школа" и једна "мање успешна средња стручна школа" јер је
напредак коригован за социо-економски статус ученика, па се напредак средњих стручних школа у мањој мери може приписати карактеристикама ученика,
а у већој мери карактерстикама саме школе. Ово повећава објективност избора
успешне и неуспешне средње стручне школе, јер смо на овај начин идентификовали као успешну школу ону школу која напредује више него што то
обично чини школа са ученицима сличног социо-економског статуса а као
неуспешну школу бирамо ону школу чији ученици најмање напредују у
односу на школе са ученицима сличног социо-економског статуса.
Ипак, због малог броја школа коришћени су агрегирани подаци
(школски просеци), уз сва ограничења која такав поступак носи. Треба имати у
виду да у многим студијама постоје ефекти одељења, односно да оно врши
снажан утицај на постигнућа ученика. Како се за PISA истраживање бира по
принципу случајног узорка, 35 ученика из једне школе, они би требало да на
приближан, али не на савршен начин одсликају стање у једној школи.
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Слика 1. Начин избора две средње стручне школе за квалитативну анализу

Резултати и дискусија
Неуспешна средња стручна школа у тренутку спровођења истраживања још
није била укључена у четврту фазу, као ни у претходне фазе Програма реформе средњег стручног образовања у Србији. Креирани упитник за наставнике се
базира на поменутим моделима школе и са једне стране испитује наставничке
перцепције различитих школских особина и процеса и са друге стране,
наставничке процене важности фактора који утичу на постигнућа ученика. На
петостепеној Ликертовој скали, наставници су процењивали стање у сопственој школи. Испитано је двадесет троје наставника у школи чији ученици не
напредују и осамнаесторо наставника у школи чији ученици напредују на
читалачкој писмености. Квантитативна анализа перцепција наставника о стању
у школи и факторима који доприносе напретку ученика у две изабране средње
стручне школе показује да постоје разлике између наставника школе чији
ученици напредују и чији ученици назадају на тесту читалачке писмености.
Наставници школе чији ученици напредују на читалачкој писмености
извештавају да у већој мери постоји присутан дух сарадње и тимског рада у
њиховој школи, него у школи чији ученици назадују. Иако системски ово
питање није решено на нивоу образовног система, наставници из школе чији
ученици напредују перципирају да у њиховој школи вредан рад бива у већој
мери адекватно награђен и похваљен него што је то случај у школи у којој
ученици назадују на читалачкој писмености.
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Табела 1. Величине ефекта између наставничких одговора на упитник из изабране две
школе

Особина школе/важност фактора
Добра сарадња међу наставницима
Материјално улагање у школу
Негативан став према доносиоцима одлука
Постојање награђивања унутар школе
Квалитет сарадње са локалном заједницом
Одговорност наставника за постигнућа ученика
Прилагођавање потребама ученика

Величина ефекта
(Коеново d)9
0,59
0,59
-0,56
0,49
0,44
0,42
0,40

Наставници из школе чији ученици напредују перципирају да се у њихову
школу више материјално улаже него што то сматрају наставници из школе
чији ученици назадују на читалачкој писмености. Такође, наставници из школе
чији ученици напредују сматрају у већој мери да је дужност наставника да се
прилагођава образовним потребама ученика и да ученици имају већу слободу у
креирању дискусије а активног суделовања на часу, него што је то случај код
наставника школе чији ученици назадују на тесту читалачке писмености.
Наставници и из једне и из друге школе у подједнакој мери сматрају да
наставници могу утицати на повећање постигнућа ученика, међутим када
процењују важност различитих фактора за повећавање постигнућа ученика,
они различиту важност придају различитим факторима. Наставници из школе
која у већој мери напредује, већу важност придају сарадњи са локалном
заједницом, промени у раду наставника и међуљудским односима унутар
школе док наставници у школи чији ученици назадују већу важност придају
образовној политици коју води држава и партиципацији родитеља у
образовном процесу као факторима који доприносе постигнућима ученика.
Наставници из школе чији ученици напредују у већој мери опажају као
важније оне факторе на које могу да утичу (сарадњи школе са локалном
заједницом, променама у раду наставника и међусобним односима наставника
и осталих запослених у школи), док наставници школе чији ученици назадују
већу важност придају чиниоцима на које не могу да утичу и који излазе из

9

Величина ефекта (d) представља меру разликовања између две групе испитаника
(стандардизовану разлику између две аритметичке средине), у овом случају између
наставника из "веома успешне" и "мање успешне" школе. Величина ефекта у износу од
d=1 представља веома снажан утицај неког фактора на постигнућа (кад бисмо то
применили на висину, ова величина ефекта представља разлику између некога ко је
висок 160 цм и 182 cm што је ефекат видљив голим оком док величина ефекта d=0,3
представља отприлике разлику између 180 и 182 cm што није видљиво голим оком).
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домена њихове одговорности (државна образовна политика и утицај родитеља
на постигнућа ученика).
Интензитети разлика су приказани у табели 1. за разлике које су
најизраженије. Наставници и једне и друге школе подједнако оцењују ниво
развијености информационог система и комуникације и не разликују се
међусобно на тој димензији. Ово можемо тумачити сличним одвајањима из
буџета за образовање који се углавном равномерно расподељује међу школама
и сличним улагањима у високе технологије на нивоу школе.
У успешној средњој стручној школи наставници сматрају да је ниво
сарадње међу наставницима знатно бољи него што је то ниво сарадње са
директором. Наставници су упућени једни на друге, пружају међусобну подршку, док директора доживљавају као некога ко контролише и подржава њихов
рад. У овој школи наставници мисле да имају приличну аутономију, што им
олакшава извођење наставе. Они опажају да имају слободу у начину на који ће
организовати наставу, док се контрола директора тиче ствари које не залазе у
домен извођења наставе. Као битну ствар за коју сматрају да утиче на
постигнућа ученика издвајају мотивацију наставника. Наставници су навели
као проблем велику количину „папирологије“ коју требају често да испуњавају
и да их то омета на тај начин што им одузима време које би било посвећено
ученицима. Наставници као посебан проблем унутар своје школе сматрају
укидање опште-образовних предмета. што сматрају губитком за општу образованост ученика и њихове квалитете који се не тичу само стручног образовања. Стручна служба ове школе сарадњу оцењује као добру, нарочито између
наставника. Оно што сматра да се може поправити у функционисању школе
јесте већа аутономија школе у систему образовања кроз смањење непотребне
администрације. Аутономију наставника стручна служба оцењује као високу,
објашњавајући то тиме „да се нико не меша у стручни део рада наставника“,
док у организацији рада школе и извођењу наставе, „ову аутономију деле са
осталима у школи“.
Са друге стране, у неуспешној средњој стручној школи, наставници
сматрају да је сарадња са родитељима веома лоша, као и сарадња са директором док је сарадња са колегама задовољавајућа, „онда када има потребе за
сарадњом“. Сарадња са стручном службом је према мишљењу неких наставника добра, док према мишљењу других наставника, представља вид лошег
односа у коме психолог и педагог школе не пружају подршку наставницима.
Наставници ову школу опажају као такву да њу похађају „лоши“ ученици и
одговорност за постигнућа ученика не виде само у себи и свом раду (в. табелу
2). Образовну политику доживљавају као нешто што се дешава на штету
наставника и као процес који није довољно осетљив на наставничку
перспективу. Постоји јак отпор у спровођењу и прихватању мера које се тичу
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промена у раду наставника, као и погрешно усвојено правило да није
дозвољено оборити ђака на поправни испит (један наставник говори о томе да
је могуће да наставници страхују да закључе негативну оцену како не би били
физички нападнути).
Табела 2. Цитати из наратива запослених у две школе
Искази запослених из успешне средње
Искази запослених из неуспешне средње
стручне школе
стручне школе
 На наставнику је да начини да
 Шта год да урадиш, ти си крив,
родитељ увиди део своје
у сваком сукобу ти губиш.
одговорности за постигнуће свог
детета.

Наставник је ништа друго до
 Ово је школа са лошим ђацима и
најбољи ђак у одељењу.
мене то страшно фрустрира.
 Ништа не утиче толико [на
 У ову школу долазе ученици како
постигнућа ученика] колико
би се склонили са улице.
наставник који воли децу и његов
ентузијазам да пренесе знање и
ништа друго.
 Наставник треба сам себе да
 Аутономија наставника је
надјача.
загушена папирологијом.
 Посао наставника је да
 Од ученика зависи да ли ће
мотивише ученике да испуњавају
искористити доброг професора.
своје обавезе.
 Веома ми је важно какво ће
 Назадовање ученика зависи од
мишљење о мени имати моји
лоших вршњачких модела који
ученици а то зависи само од
постоје у сваком одељењу.
мене.
 Посао наставника није само
 Уџбеници су неупотребљиви и
образовни него и васпитни део
нема смисла да их ученици
образовања.
купују. Ученици заиста ни не
купују уџбенике.
 Ја имам неспутану могућност да
 Много ученика ми каже креирам наставу како хоћу и
Професоре, зашто бих ја учио
нико ме не спречава у томе.
када знам да после овога нећу
имати посао.

Наставници виде позицију ученика у овој школи као изразито негативну:
након завршене школе, ученици немају прилику да се запосле у струци већ
завршавају као да нису стекли стручно образовање на средњошколском нивоу,
што по њиховом мишљењу јесте главни узрок ниског постигнућа ученика и
општег стања у школи. Наставници свој начин рада описују као такав да у
њему преовлађује фронтална настава. Оно што је можда и најважнији налаз
анализе наратива наставника и стручне службе из ове две школе показује важност локације и конкурентности ученика на тржишту рада након завршетка
средње стручне школе. Школа која назадује на читалачкој писмености у
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тренутку испитивања још није била укључена у фазу Програма реформе стручног образовања која се између осталог и бавила осавремењивањем курикулума
и према речима психолога неуспешне школе, тада је „служила за одржавање
социјалног мира“, јер фабрика која је запошљавала ученике ове школе угашена
је у неуспешној приватизацији и неусклађеност образовних профила са тржиштем рада доводи до "осећања бесперспективности ученика", учесталог
апсентизма и међу ученицима и међу наставницима, као и пораста вербалног и
физичког насиља које се дешава чак и на релацији између наставника и
ученика. Са друге стране, успешна средња стручна школа се налази у центру
великог града и према речима стручне службе ове школе има веома добру
сарадњу са институцијама које ученицима обезбеђују веома квалитетну праксу
која често води каснијем запослењу. Наставници успешне средње стручне
школе истичу дух сарадње који постоји међу наставницима, док наставници
неуспешне средње стручне школе истичу да се осећају "као да су препуштени
сами себи" и да директор и стручна служба не пружају подршку при раду. У
успешној школи је присутно оно што можемо назвати "организационим
учењем" (Радо, 2010). У успешној средњој стручној школи, наставници себе
виде као изворе мотивације ученика, док у неуспешној средњој стручној
школи, наставници криве ученике за неуспехе, а недисциплину и учестала
проблематична понашања приписују негативним вршњачким моделима који
постоје у сваком одељењу. Сви наставници и стручна служба у успешној
средњој стручној школи инсистирају на важности општег а не само стручног
образовања, док се наставници из неуспешне средње стручне школе жале на
тада још увек нереформисан и застарео школски програм.
Препоруке за даљу праксу
Следи листа препорука за образовну политику које настоје да особине успешне
средње стручне школе "пренесу" у што већи број осталих средњих стручних
школа. Треба имати у виду да ове две школе похађају ученици различитог
социоекономског статуса и да се препоруке могу разликовати за школе нижег
социоекономског статуса у којима неки фактори могу имати јачи утицај, а
такође, оне се разликују и по подручју рада (неуспешна школа се може описати
као школа „инжењерског“ образовног профила). Иако не постоји јасна сигурност у непосредну узрочну везу између особина средње стручне школе и њене
успешности, могуће је размишљати о одређеним препорукама које настоје да
особине "успешне" средње стручне школе "рашире" и у осталим школама.
Треба напоменути да се многе од овде наведених мера већ спроводе
кроз Програм реформе стручног образовања. Из податка о немогућности
запослења ученика из неуспешне средње стручне школе и свим негативним
последицама које то носи, мера која може да побољша квалитет средњег
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стручног образовања јесте мера која се бави бољим "увезивањем" образовних
профила са потребама тржишта рада (нпр. увођење обавезе да свака средња
школа има своју алумни базу коју ће слати за то задуженој институцији чиме
ће школа систематски пратити однос са тржиштом рада, као и сопствене ефекте по даљи развој ученика; модернизација образовних профила, спровођење
анализе о рационалности постојања одређених стручних профила и њихово
усклађивање са тржиштем рада или пројекцијама будућег тржишта рада).
Такође је важно побољшавање климе у школи кроз јачање сарадње
између наставника и директора (јачање демократских процедура у избору
директора, укључивање наставника у доношење школских одлука). Ова мера
може бити ефективна када школа има заједнички циљ који мора системски
бити установљен и за који школа мора да сноси одговорност, као што је
постигнуће на екстерним тестовима или јачање добробити ученика.
Затим, пружање повратних информација наставника о свом раду
‒упознавање наставника са постигнућима одељења којима предаје на будућим
екстерним тестирањима у локалном, регионалном и националном контексту и
формирање финансијских/нефинасијских механизама награђивања који су
спроводиви и одрживи уз пружање подршке "угроженим" школама, јесте
нешто што са једне стране повећава одговорност школе, а са друге стране оне
школе које имају смањене капацитете ојачава и пружа им подршку у
напредовању.
Анализа локалне мреже школа, анализа структуре делатности
привредних субјеката, анализа регионалних развојних потенцијала и ресурса,
као и анализа степена покретљивости радне снаге (Dimov, 2007), могу утицати
на мењање односа суфицитарности и дефицитарности одређених образовних
профила и то може бити значајно за атмосферу која влада у школи и која
омогућава да ученици имају осећање будуће примењивости знања. Како је
упис централизован, одобрење профила у оквиру једне школе обезбеђује
МПНТР, а локалне потребе се не могу адресирати због недостатка флексибилности самог система, па је могуће размишљати у ком правцу реогранизовати
систем на тај начин да школе буду у могућности да нуде различите профиле и
да наставници буду у довољној мери радно ангажовани.
У разговору са наставницима, примећен је проблем са недостатком
уџбеника за средње стручне школе који би требало решити системском интервенцијом образовног система (нпр. субвенционисањем од стране државе у
продуковању уџбеника за средње стручне школе) јер ова продукција није
толико привлачна комерцијалним издавачима због мањег обима тржишта у
случају специфичних образовних профила средњих стручних школа.
За унапређење квалитета наставе, неопходно је развити механизме
вредновања и награђивања успеха школе и наставника који се изражава кроз
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постигнућа која су коригована за социоекономски статус ученика (материјалне
и/или нематеријалне) како би се дошло до објективнијег мерења ефекта школе
(тзв. педагошка додатна вредност). Према мишљењу различитих образовних
стручњака, награђивање наставника за оно што им је у опису посла може бити
проблематично, али ширење добре праксе мора подразумевати неки вид награђивања, што је много ефикаснији механизам јачања мотивације него казна, а
то могу бити нпр. школски грантови за најуспешније школе и/или конференције најуспешнијих наставника и школа и медијска пажња (у недостатку
материјалних средстава).
Такође, неопходно је подстицати наставнике да у већој мери користе
активно учење и интерактивну наставу него што је то у нашим школама
присутно, кроз обуке и да поред исхода постоје смернице за реализацију
наставног плана и програма које би биле системске са циљем појачане
когнитивне активације ученика.
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УЧЕНИЧКИ И СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД У СВЕТЛУ НАЛАЗА
PISA ПОДАТАКА
Јасминка Чекић Марковић10
Центар за образовне политике
Тијана З. Јокић
Центар за образовне политике
Поред података о квалитету и ефикасности образовања PISA
истраживање пружа и увид у праведност неког образовног
система. Подаци добијени на основу овог истраживања показују да
Србију карактерише релативно висок ниво праведности образовања (квалитет образовања у Србији је уједначен за све ученике
без обзира на социоекономски статус), али, у исто време указују и
на то да се секундарни ефекат социоекономског статуса (СЕС)
огледа и у упису ученика у различите образовне програме у
средњем образовању. Односно, у Србији је проценат најуспешнијих ученика са најнижим СЕС-ом, који је уписан у гимназије
2009. године, за 27 процентних поена нижи од просека за целу
групу најуспешнијих ученика, док је проценат ученика са највишим СЕС-ом који су уписани у гимназије за 16 процентних
поена виши од просечног. То говори да недостатак знања или
компетенција ових ученика није разлог уписивања мање захтевних
програма средњег стручног образовања, већ да је разлог томе директно или индиректно повезан са СЕС-ом ученика. Кроз процедуре уписа на високо образовања на различите начине се, такође,
испољава значајност социо-економског статуса (пријемни испит се
заснива на вредновању успеха у средњој школи и успеха на пријемном испиту, припреме за полагање пријемног испита се
наплаћују, трошкови превоза и припремне наставе могу бити
изразито високи итд.), а додатно постојећи систем стипендирања и
кредитирања студената не обезбеђује у потребној мери заштиту
студената лошег имовног стања, већ је материјални положај
студената само допунски фактор уз примаран критеријум успеха
на пријемном испиту и касније током студирања. Потребно је
размотрити увођење стипендија посебно намењених ученицима/студентима са нижим СЕС-ом, као и увођење критеријума на
основу којих би се најбројнијој популацији осетљивих група
(ученици ниског СЕС-а) додељивао и највећи број стипендија.
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Имајући то у виду, истраживачко питање које овај рад поставља
јесте да ли је тренутни систем ученичког и студентског стандарда
постављен тако да „неутралише“ негативан утицај СЕС-а и умањи
негативну преселекцију на путу ка високом образовању. Односно,
да ли је систем ученичког и студентског стандарда постављен тако
да ученицима истог успеха омогући да иду на програме високог
образовања без обзира на њихов СЕС.
Кључне речи: праведност, ученички/студентски стандард, СЕС,
мере подршке.

Економске промене и глобализација све више утичу на повећање компетитивности на свим пољима и узрокују велике промене у садржају послова.
Свет рада за који се млади припремају постаје све нејаснији, све су веће
разлике у приходима оних који имају завршено високо образовање и оних који
га немају, а предвиђање „послова будућности“ све теже. У таквом контексту,
поред квалитета образовања, све важнији постаје ниво образовања који
поседује појединац, па се тако као саставни део Болоњског процеса (коме је
Србија приступила још 2003. године) реализују активности које се односе на
повећање учешћа недовољно заступљених група студената до нивоа на ком
популација у високом образовању (укључујући упис, студирање и завршавање
студија) одражава општу структуру становништва. У саопштењу из Бергена
(2005) се наводи да је социјална димензија Болоњског процеса саставни део
европског простора високог образовања (ЕПВО) и неопходан услов за
повећање привлачности и конкурентности ЕПВО, те да високо образовање
треба учинити једнако приступачним свима тако што ће се обезбедити услови
и предузети мере које доприносе уклањању препрека које проистичу из
социјалног или економског статуса студената.
У исто време, ако имамо у виду да социоекономски статус (СЕС)
представља композитну меру образовног нивоа родитеља, занимања родитеља,
престижности посла којим се баве, материјалног статуса и културних ресурса
којима располаже породица (Baucal, 2012), односно ако га дефинишемо као
положај у оквиру друштвене хијерархије што утиче на расположивост
финансијских средстава, моћ и престиж (Sirin, 2005), постаје јасно да СЕС
појединца има утицај како на тренутни, тако и на будући живот појединца
што, свакако укључује и образовање. То значи да, ако се веза између
образовања и економског, политичког и културног система у друштву
анализира кроз призму односа класа у друштву (моћи у школама и утицаја
родитеља са високим примањима), постаје јасно да је образовање повезано са
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економским системом на два начина. Прво, сам приступ и потпуно искоришћавање могућности које пружа образовање, умногоме зависи од економских ресурса које појединац поседује. И друго, школе и факултети представљају главна средства селекције и раслојавања на тржишту рада због тога
што је дистрибуција економских добара кључна за квалитет образовања, а
институције образовања кључне за наше “животне изборе”, те се неједнакост у
образовању не може посматрати одвојено од економске неједнакости (Lynch &
Baker, 2005). То, у исто време, значи да, ако је образовни систем успостављен
тако да сви имају једнак приступ, а касније, и квалитетно образовање, он
престаје да буде канал репродукције социјалних неједнакости. До сличних
закључака долази и најновија студија која се односи на Србију која, зарад
јасније слике о напредовању кроз образовни систем у Србији и стављајући у
везу СЕС и образовање, даје податак да у Србији међу студентима има само
20% оних чији родитељи нису стекли високо или средњошколско образовање
и да дете чији родитељ нема завршену средњу школу има пет пута мање шансе
да постане студент у односу на дете чији родитељ има завршену средњу
школу, а чак 18 пута мању шансу у односу на дете чији је родитељ завршио
факултет (TEMPUS EQUI-ED, 2012).
У Србији, законски, стратешки и образовно-политички оквир предвиђа
мере попут смештаја, исхране, стипендија и кредита које су намењене свима
који желе да своје образовање стекну на средњошколском или високошколском нивоу и постоје мере које имају за циљ подршку ученицима и студентима
из осетљивих група, али је значајно испитати да ли су предвиђени начини
подршке ваљани и довољни у смислу подршке ученицима и студентима
ниског СЕС-а.
Методологија
Како је главно истраживачко питање на које ово истраживање треба да понуди
одговор да ли је тренутни систем ученичког и студентског стандарда
постављен тако да „неутралише“ негативан утицај СЕС-а и умањи негативну
преселекцију на путу ка високом образовању, коришћени су вишеструки
извори података: секундарна анализа PISA података (која се односи на
праведност образовања и секундарни ефекат СЕС-а) и анализа докумената која
је обухватала анализу законске регулативе и постојећих студија које се односе
на ученички и студентски стандард.
Резултати секундарне анализе PISA података послужили су да се
сагледа колико образовни систем у Србији пружа квалитетно образовање за
све ученике, без обзира на СЕС, као и колика је вероватноћа да ученици са
различитим СЕС-ом наставе школовање након основног образовања на
општеобразовним програмима (гимназијама, као најзахтевнијим програмима).
СЕКУНДАРНЕ АНАЛИЗЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ НАЛАЗА | 47

Анализа законске регулативе и постојећих студија које се односе на
ученички и студентски стандард је пружила увид у то на који начин образовни
систем пружа мере подршке за ученике са ниским СЕС-ом и колико су оне
адекватне да би умањиле негативан утицај СЕС-а на путу ка високом
образовању и тако омогућиле потпуно развијање потенцијала свих ученика. У
овом одељку ће бити приказани подаци које нуде поменути извори.
Резултати
Секундарна анализа PISA података.Секундарна анализа PISA података
омогућила је увид у то колико образовни систем у Србији пружа квалитетно
образовање за све ученике, без обзира на СЕС, као и да ли постоји секундарни
ефекат СЕС-а и на који начин се он огледа у популацији ученика у Србији. Са
овим циљем разматрани су подаци из PISA 2006 и 2009 циклуса.
Праведност образовног система. Поред података о квалитету и
ефикасности образовања PISA подаци пружају и увид у праведност неког
образовног система. Праведност образовања у PISA студији се утврђује преко
мере која показује колика је доступност квалитетног образовања ученицима са
различитим социоекономским статусом (Baucal, 2012). Дакле, уколико
ученици различитог социоекономског статуса (СЕС) имају једнаку шансу за
квалитетно образовање, односно једнаке могућности за развијање математичке, читалачке и научне писмености, за такав систем образовања би се могло
рећи да је праведан. То би надаље значило да такав образовни систем омогућава свим ученицима да развијају важне компетенције без обзира на факторе
на које они не могу да утичу (на пример, образовање родитеља, материјални
статус породице, итд.).
У светлу PISA података, што су разлике у образовним постигнућима
међу ученицима различитог СЕС-а мање, образовни систем успева у већој
мери да се прилагоди различитим ученицима, дакле праведнији је. Графикон 1
приказује податке за Србију за 2006. и 2009. годину (Baucal, 2012: 124).
Резултати показују да је праведност образовања у Србији доста
уједначена у сва три домена и да је чак и поправљена у односу на 2006. годину
(разлике су статистички значајне у домену читалачке и научне писмености).
Дакле, образовни систем у Србији нуди сличан квалитет образовања за
ученике различитог СЕС-а.
Секундарни ефекат СЕС-а.Различити аутори (Boudon, 1974; Bourdieu
& Passeron, 1977/1990; Becker, 2003, према Бауцал, 2012) тврде да ученици са
нижим СЕС-ом имају нижа образовна постигнућа зато што им нису доступни
важни културолошки и образовни ресурси као ученицима са вишим СЕС-ом.
Ово је највидљивије у транзицији са нижих на више нивое образовања, када се,
према истим ауторима, секундарни ефекат СЕС-а може сагледати кроз шансу
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коју ученици са нижим СЕС-ом имају да упишу општи образови програм у
средњем образовању у односу на ученике са вишим СЕС-ом. Поред општеобразовног програма (гимназија), ученици у Србији могу још уписати програме средњег стручног образовања у трајању од 4 и 3 године (где
четворогодишњи профили нуде директну проходност на високо образовање).
У вези са тим, подаци PISA студије пружају одговор на питање да ли у Србији
ученици истих образовних постигнућа, а различитог СЕС-а имају исту
вероватноћу да се упишу у општеобразовни програм средњег стручног
образовања који обично води ка наставку школовања и који нуди виши
квалитет образовања.

Графикон 1. Праведност образовања у Србији за 2006. и 2009. годину

Да би се проверило да ли постоји секундарни ефекат СЕС-а у Србији,
секундарна анализа PISA 2009 података (Baucal, 2012) подразумевала је
следеће: најпре је издвојено 20% ученика чије је просечно постигнуће у сва
три домена (научна, математичка и читалачка писменост) било највише. Дакле
то су ученици чије компетенције омогућавају наставак школовања у оквиру
општеобразовног програма средњег образовања и за које се претпоставља да
имају потенцијала да заврше и високо образовање. Такође, ученици су
подељени у пет једнаких група према њиховом СЕС-у. Полазна претпоставка
ове анализе је била да ако не постоји секундарни ефекат СЕС-а на праведност
образовања, онда би требало да свих 20% најуспешнијих ученика има једнаку
вероватноћу да буде уписано у гимназије (најзахтевнији програм средњег
образовања), без обзира на то којој од пет група према СЕС-у припадају.
Следећи графикон представља поређење секундарног ефекта СЕС-а на
праведност образовања из 2009. године и из 2006. године, и то на основу
резултата секундарне анализе PISA 2009 података (Baucal, 2012:127).
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Графикон 2. Стопа уписа ученика са највишим постигнућима на PISA тестовима у
гимназије за 2006. и 2009. годину

Ови подаци показују да је ситуација у погледу секундарног ефекта
СЕС-а у Србији нешто боља за најсиромашније ученике и ученике са највишим СЕС-ом, а да је нешто неповољнија за ученике са нижим СЕС-ом од
просечног. Међутим, када погледамо сваку групу успешних ученика према
СЕС-у, резултати показују да најсиромашнији ученици имају 3.8 (2006) односно 3.2 пута (2009) мању шансу за упис у гимназије од просечног ученика из
групе најсупешнијих, док ученици са највишим СЕС-ом имају 2.2 (2006)
односно 2.6 пута (2009) већу шансу од просечног ученика из групе
најсупешнијих (Baucal, 2012: 130). Подаци такође говоре да се успешни
најсиромашнији ученици чешће уписују у средње стручне образовне профиле
иако им компетенције омогућавају наставак школовања у општем образовном
профилу и надаље високом образовању.Односно, на основу приказаних
података, може се закључити да је у Србији СЕС још увек уско повезан са
избором школе тј. образовним програмом што касније значајно може утицати
на даље школовање ученика.
Анализа законске регулативе и постојећих студија које се односе на
ученички и студентски стандард. Анализа законске регулативе и постојећих
студија које се односе на студентски стандард пружила је увид у то на који
начин образовни систем предвиђа и пружа мере подршке за ученике са ниским
СЕС-ом и колико су оне адекватне да би умањиле негативан утицај СЕС-а на
путу ка високом образовању и тако омогућиле потпуно развијање потенцијала
ученика.
Документа у оквиру законске регулативе која уређују ученички и
студентски стандард која су анализирана су:
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Закон о основном образовању и васпитању, Службени гласник
Републике Србије 55, 2013.
Закон о средњем образовању и васпитању, Службени гласник
Републике Србије 55, 2013.
Закон о високом образовању, Службени гласник Републике Србије,
76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014.
Закон о ученичком и студентском стандарду, Службени гласник
Републике Србије 18, 2010.
Стратегија развоја образовања у Републици Србији 2020, Службени
гласник Републике Србије 107, 2012.

Постојеће студије које се односе на студентски стандард су одабране на основу
следећих критеријума:






Студије се односе на социјалну димензију образовања у Републици
Србији, као и на социјалну димензију образовања у Републици Србији
сагледану из компаративне перспективе у односу на европски
контекст.
Студије омогућавају сагледавање социјалне димензије високог
образовања у Републици Србији у широј временској перспективи
(након 1990. године), као и сагледавање тренутног стања.
Квалитет студије гарантује институција или интернационални пројекат
који објављују студију.

Поставка система, законска регулатива и СЕС. Како структура
образовног система и регулатива којом се уређује образовни систем битно утичу на ефекте, праведност и квалитет образовног процеса, потребно је размотрити поставку самог система уписа у средње школе и факултете, да би се
утврдило да ли у самом систему постоје делови где социо-економски положај
може утицати на доступност уписа наредног образовног циклуса.
Тако, ако посматрамо систем уписа у средњу школу где се више вреднује успех у основној школи у односу на резултате завршног испита основног
образовања и где се полагање тог испита одвија у основним школама (што
умањује нпр. трошкове превоза), можемо закључити да таква концепција не
представља пресудан ограничавајући фактор наставку школовања деце
слабијег СЕС-а. Ипак, задаци за полагање овог завршног испита више нису
познати унапред, па потенцијално постоји потреба похађања приватних часова
припремне наставе, што представља додатне трошкове које ђаци и њихови
родитељи могу имати, што може представљати препреку за ученике ниског
СЕС-а. Ако овај закључак „укрстимо“ са закључцима из претходних поглавља
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где се утврдило да без обзира на постигнућа ученици ниског СЕС-а чешће
уписују стручне школе, може се закључити да на избор стручних школа могу
да утичу и перцепције ученика да за њих не постоји извесност наставка школовања, те да је боље да заврше школу која им омогућава стицање конкретне
стручне квалификације, односно занимања.
Такав ученички став посебно има смисла када се зна да се, када је у
питању пријемни испит на државним високошколским установама у Србији,
оцене акумулиране у средњој школи вреднују са максимално 40%, а резултат
на пријемном испиту са максимално 60%, а како би могли да полажу пријемни
испит, од кандидата се очекује да уплате пријаву коју одређује сам факултет и
из које факултет финансира организацију пријемног испита. На већини
факултета питања за пријемни испит нису позната унапред те су стога
средњошколци често принуђени да похађају часове припремне наставе који се
плаћају и које организују факултети или да похађају часове које организују
индивидуални наставници, а који могу бити изразито скупи и тиме онемогућити ђаке чије је пребивалиште ван универзитетског центра или који су
ниског СЕС-а да похађају ту наставу. Самим тим, шансе за успех на пријемном
испиту и студирање у категорији буџетских студената се смањују за средњошколце из нижих социјалних слојева, тј. у датим околностима се
потенцијално смањује могућност студирања за ђаке ниског социо-економског
статуса.
Додатно, за разлику од средњег образовања, које је бесплатно за све
ученике, високо образовање је бесплатно за ограничен број студената који
студирају у статусу буџетских студената, па се тако као ограничавајући фактор
за упис на студије високог образовања може управо узети и сам систем
финансирања високог образовања. Када је реч о трошковима студирања, поред
школарина, које у просеку износе 1600 евра годишње по студенту,
високошколске установе наплаћују и различите услуге (TEMPUS EQUI-ED,
2012). Ту спадају упис, пријаве испита, издавање диплома и различитих
уверења, промена испитивача на испиту, итд. Цене ових услуга нису
прописане и варирају од факултета до факултета, чак и унутар истог
универзитета. Поред ових трошкова, нису прописани ни трошкови за
уџбенике, приручнике, прибор, опрему, образовни материјал итд. па такође и
ови трошкови могу варирати од факултета до факултета. Такође, средњошколци и студенти издвајају средства и за додатне обуке (приватне часове) не
само пред полагање завршних испита већ и током процеса школовања
/студирања. Овде је занимљиво и навести да најновији подаци са
EUROSTUDENT V истраживања који се односе на Србију, показују да
студенти који су похађали средње стручне школе, а који су успели да се упишу
на програме високог образовања, у знатно већој мери финансирају свој живот
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и школовање од посла који раде (Hauschildt et al., 2015) у односу на студенте
који су завршили гимназије. Такав податак уз већ наведену чињеницу да ти
студенти у већој мери имају нижи СЕС наговештава да су они у положају да
морају да раде би финансирали своје образовање (Hauschildt et al., 2015), а ако
се има у виду неизвесност и непредвидљивост домаћег тржишта рада, одлука
ученика ниског СЕС-а да се определе за стручно образовање добија додатну
аргументацију.
Да би се обезбедили додатни услови за доступније, ефикасније и
квалитетније образовање и васпитање ученика и студената, Србија кроз
Закон о ученичком и студентском стандарду (2010) уређује права, обавезе и
одговорности ученика и студената у области ученичког и студентског
стандарда. Ученички и студентски стандард има за циљ стварање
материјалних, културних, социјалних, здравствених и других услова којима се
подстиче стицање образовања, друштвена укљученост и свестрани развој
личности ученика и студената (Službeni glasnik RS, 18/2010: 1). Сваки ученик
има право на смештај, исхрану и васпитни рад; ученички кредит; ученичку
стипендију; стипендију за изузетно надарене ученике; одмор и опоравак;
културне, уметничке, спортске и рекреативне активности и информисање.
Пружање додатне подршке за ученике са ниским СЕС-ом у виду смештаја,
исхране, стипендија и кредита препознаје и Закон о средњем образовању и
васпитању (2013) који омогућава и прикупљање релевантних података на
основу којих се може планирати ова подршка. Такође, овај закон оставља
простор и за подршку у виду саветовања и каријерног вођења ученика ка
даљем образовању и професионалној будућности.
Ученички кредит могу добити и ученици који се школују за образовни
профил за дефицитарно занимање. Дефицитарна занимања утврђује Министарство према подацима Националне службе за запошљавање. Ученик је
ослобођен обавезе отплате кредита уколико је у року од 6 месеци од стицања
сведочанства о завршеној средњој школи засновао радни однос код послодавца и који је остао у радном односу најмање половину времена за колико је
примао кредит (Službeni glasnik RS, 18/2010 – члан 9.). Право на ослобађање од
отплате студентског кредита остварују студенти који су током студија
постигли просечну оцену најмање 8,50 и нису губили ниједну годину (Službeni
glasnik RS, 18/2010 – члан 10.). Треба напоменути и то да Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије од укупног броја кредита
и стипендија издваја до 10% за студенте и до 10% за ученике из осетљивих
друштвених група. У случају студената у те мере спадају још и ослобађање од
школарине, мере на основу које студентски центри у оквиру својих
смештајних капацитета наменски треба да определе до 10% капацитета за
смештај студената из осетљивих друштвених група и они могу остварити ова
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права уз примену блажих критеријума које прописује министар надлежан за
послове образовања (Službeni glasnik RS, 18/2010: 2). У пракси то значи да
кандидати из осетљивих друштвених група који према редоследу на коначној
ранг листи нису добили смештај у првој расподели, имају право да поднесу
захтев установи, односно одговарајућој служби да се посебно рангирају у
оквиру наменски опредељених капацитета установе. Важно је напоменути да,
за разлику од мера које циљају повећање обухвата у предуниверзитетском
образовању тако што се поједностављује процедура уписа у школе и не
инсистира се на поседовању различите документације, студент, односно
кандидат за смештај у студентском дому подноси обимну документацију којом
доказују припадност осетљивој друштвеној групи. За сваку осетљиву друштвену групу формира се посебна ранг листа, на основу бодова из коначне
редовне ранг листе. На сличан начин, се од укупног броја студентских кредита
и стипендија опредељује до 10% за студенте из осетљивих друштвених група,
односно сви се студенти пријављују на редован конкурс за студентске кредите
и стипендије, а споменутих 10% остаје резервисано за студенте из маргинализованих група који у оквиру те прве расподеле нису успели да остваре своја
права. Уколико се ових 10% не искористи у потпуности, преостали кредити и
стипендије се додељују студентима који су остали „испод црте” на редовној
расподели. Ипак, ако се има у виду да је ових 10% „резервисано“ за
припаднике свих побројаних осетљивих група, јасно је да тај проценат ни
близу није довољан за све, нити да се прави разлика у бројности припадника
одређених група.
Из наведеног видимо да је за добијање ученичког кредита неопходно
похађање образовног профила искључиво дефицитарног занимања, док је за
ослобађање отплате кредита неопходно успоставити радни однос по овом основу. За добијање ученичке стипендије је неопходно имати одличан успех
током свих година школовања. Када је реч о студентима, најпре је неопходно
студирати у категорији буџетских студената (што је одређено успехом у
средњем образовању и на пријемном испиту), како би се остварило право на
студентски кредит, и имати одговарајући успех како би дошло до ослобађања
од обавезе отплате кредита. Поред тога потребно је имати одговарајући успех,
како би се остварило право на студентску стипендију. Дакле, критеријуми
остваривања права подразумевају пре свега успешност у школовању
/студирању.
Познато је да услови за учење, који су одређени и СЕС-ом, утичу на
постигнуће ученика/студената, које се огледа у просечним оценама, буџетском
студирању и редовности студирања (односно критеријумима за добијање
кредита/стипендија). Дакле, ученик/студент се при сваком преласку на
наредни ниво школовања суочава са критеријумом успешности на претходним
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нивоима школовања за остваривање права на материјалну подршку кроз
кредит или стипендију или за ослобађање од обавезе отплате кредита, без
обзира на то какве услове учења је при том имао (који су значајно могли
утицати на његово постигнуће).
Стога се може закључити да постојећи систем стипендирања и
кредитирања студената не обезбеђује у потребној мери подршку студентима
лошег имовног стања, већ је материјални положај студената само допунски
фактор уз примаран критеријум успеха на пријемном испиту и касније током
студирања.
Студије које се тичу ученичког и студентског стандарда. Ипак,
подаци из досадашњих студија указују на то да мере подршке дизајниране на
описан начин нису довољне да би се „неутрализовао“ негативан утицај ниског
СЕС-а.
Налази студије Високо образовање и социјална стратификација у
Србији у периоду од 1990. до 2005. године (Vukasović, 2007) која илуструје
како се иницијална социо-економска неједнакост у Србији пресликава у
образовну неједнакост и затим опет у социо-економску неједнакост, на сваком
нивоу образовања.
Подаци ове студије показују да ученици чији су родитељи образованији чешће похађају гимназије. Студенти који су завршили гимназије су
далеко заступљенији на високом образовању од студената који имају завршено
средње стручно образовање. Три пута је већа вероватноћа да ће се ученици
који су завршили гимназије уписати на факултете него ученици који су
завршили средње стручне школе. Такође, студенти чији родитељи немају
високо образовање, и самим тим нису у могућности да материјално обезбеде
студирање своје деце, су такође мање заступљени у високом образовању у
односу на студенте чији родитељи имају завршене факултете. Иако PISA
подаци говоре о повећању праведности система образовања у Србији након
периода о ком се ради у овој студији, PISA подаци такође указују на
секундарни ефекат СЕС-а што потврђује налазе ове студије.
Подаци добијени кроз студију о затеченом стању Социјална димензија
високог образовања у Србији (TEMPUS EQUI-ED, 2012) такође говоре о
сличном стању као и претходно описана студија ‒ гимназијалци чине око
половину (46.4%) студената прве године на академским студијама, док на
струковним студијама чине 12% студентске популације. Иако ова студија не
располаже подацима који непосредно говоре о вези између материјалног
статуса и високог образовања, сви посредни индикатори говоре у прилог томе
да у породицама слабијег материјалног положаја има сразмерно мање
студената него у породицама са просечним и вишим материјалним положајем,
а најбројнији су студенти чији отац има образовање више од средњег.
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Оно што ова студија истиче као проблеме видљиве на први поглед
јесте најпре недостатак транспарентног и лако доступног информационог
центра о стипендирању, кредитирању и другим подршкама током образовања.
Ситуација је и даље оваква иако се законом предвиђа вођење евиденције о
ученику и његовом успеху. Такође, не постоји јасан легислативни оквир за
примену афирмативних мера на нивоу целе републике за упис на 1. годину
студија и смештај у студентске домове студената који спадају у осетљиве
групе. Ова студија истиче и то да у регулативама ублажени критеријуми које
прописује министар за остваривање права на ученички и студентски стандард
остају нејасни и нису експлицирани степен и начин ублажавања критеријума
за остваривање ових права.
Иста студија сугерише да просечан износ који студенти издвајају на
име трошкова студирања у Србији, а који не могу бити покривени кроз
системске мере подршке, није мањи од 1800 евра годишње (дакле, не
рачунајући трошкове школарине, смештаја и исхране, лечења, превоза,
одевања, друштвеног живота итд. који у просеку износе око 1500 евра месечно
по студенту). Трошкови студирања су високи чак и за студенте чије је
студирање финансирано из буџета Републике Србије, а нарочито за оне који не
стичу право на финансијске олакшице током студирања, што за велику већину
средњошколаца представља препреку за наставак школовања. С тим у вези је и
податак да је у студентској популацији најмањи број студената чији су родитељи материјално угрожени. Дакле ученици који због ниског СЕС-а нису
имали адекватне услове за постизање успеха током основног образовања,
имају смањене шансе за упис у гимназије (Baucal, 2012), затим имају још мању
вероватноћу уписа на високо образовање и наилазе на високе трошкове
студирања што надаље умањује шансу завршетка студија.
Додатно, у овој се студији наводи да је број студената који конкурише
за стипендију или кредит далеко мањи од броја студената којима је финансијска подршка потребна. Тако, постоји могућност и да се многи студенти који
процењују да су им шансе за добијање стипендија или кредита незнатне и не
пријављују на конкурсе иако би им финансијска подршка добро дошла. Будући
да је основни критеријум за добијање олакшица (од школарине до стипендија
и кредита) успех у студирању, један од могућих разлога што се студенти не
пријављују за кредите и стипендије у довољној мери јесте и процена студената
да им остварени успех на студијама не омогућава добијање стипендије. Дакле,
ово такође може бити један од показатеља како се иницијална социоекономска
неједнакост у Србији пресликава у образовну неједнакост. С обзиром да је
успех у студирању основни критеријум за добијање олакшица (критеријум
изврсности), тако дизајниране мере подршке могу бити пружене свим
деловима популације, па се може рећи да оне не утичу на социјалну димензију
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високог образовања, и поставља се питање у којој мери ове мере унапређују
студентски стандард на нивоу целе студентске популације.
Закључци и дискусија
Анализа података прикупљених PISA истраживањима потврдила је повезаност
индикатора социоекономског статуса и избора средње школе код ученика у
Србији. Односно, на основу добијених података, може се закључити да у
Србији СЕС има секундарни ефекат и да ученици истих образовних постигнућа, а различитог СЕС-а немају исту вероватноћу да се упишу у програме
гимназијског образовања, те да се ученици ниског СЕС-а чешће уписују у
програме које нуде средње стручне школе. Иако бесплатно на предуниверзитетском нивоу, школовање карактерише велики број скривених трошкова
који су „на терету“ породице, а високо образовање је бесплатно само за
ограничен број студената, и без обзира на одређене мере на системском нивоу,
социоекономски статус ученика и даље није ни примарни ни доминантни
критеријум за добијање подршке.
Налази са PISA истраживања у Србији су, такође, у складу са
ставовима појединих аутора који тврде да образовни системи не само да нису
„имуни“ на социјалну стратификацију и да не доприносе социјалној мобилности, већ да и, у исто време, сами могу постати оруђе социјалне
стратификације и тако јој активно доприносити (Bourdieu & Passeron,
1977/1990).
Имајући у виду све претходно наведено, може се закључити да
предвиђене мере у оквиру ученичког и студентског стандарда не обезбеђују
потпуно доступно високо образовање одређеним групама студената, односно
да су се ови начини подршке (који су засновани на заслугама, односно примарно повезани са успехом током школовања) показали као недовољни за
значајан део ученика и студената, које онда подржавају чланови породице или
неко други или су принуђени да радом током студирања самостално стичу
приходе. Реформа финансирања високог образовања у Србији која се односи,
између осталог, и на финансирање студената и студентског стандарда, иако
поменута у Стратегији развоја образовања 2020 у Србији (2012) није
спроведена, те се образовање у Србији, на неки начин, може посматрати и као
привилегија за коју трошкове сносе појединци и њихове породице.
Предлози и препоруке
Истраживања показују да је утицај СЕС-а мање видљив у земљама попут
Шведске и Финске (Iannelli & Smyth, 2008), и да је све израженији у земљама
са диференцираним образовним системима, те да се различитост СЕС-а
неретко из образовања „прелива“ на све сфере друштва, па би тако узоре за
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унапређење мера образовне политике у овој области требало тражити у
земљама чији су системи конципирани тако да омогућавају једнакост шанси за
све без обзира на СЕС.
Поред тога, и с обзиром да бесплатно високо образовање за све (што је
према неким ауторима најважнији фактор смањења утицаја СЕС-а – нпр.
Duman, 2008) није мера која у овом тренутку може бити уведена, образовне
политике би требало да се фокусирају на мере које су спроводиве у датом
времену и контексту, као што је увођење финансирања по ученику, реорганизација допунске наставе, организација бесплатних припрема за полагање
завршног и пријемних испита итд.
Следећа мера коју је у тренутном контексту могуће спровести јесте
увођење стипендија посебно намењених сиромашним ученицима да би им се
обезбедили услови у којима неће бити принуђени да бирају средњошколски
програм који је испод њихових образовних потенцијала. Односно, неопходно је променити регулативу у области доделе ученичких стипендија, те
обезбедити део стипендија за чије добијање критеријум није изврсност већ
социо-економски статус. Добром координацијом са одељењем Министарства
које планира упис, планирање средстава за ову врсту стипендија може се
вршити унапред. Такође, требало би размотрити увођење критеријума на
основу којих би се најбројнијој популацији додељивао и највећи број стипендија, уз напомену да одређени проценат (10%) није ни приближно довољан за
све групе које су ушле у категорију маргинализованих.
Од круцијалне важности је и систематично праћење разноврсних
индикатора услова за остваривање и нивоа остварености образовних исхода,
као и њихово сагледавање из компаративне перспективе. Учешће Србије у
међународним истраживањима, односно прикупљање и анализа података,
омогућава идентификовање простора за унапређивање законског и стратешког
оквира и креирање одговарајућих и у националном контексту лако остваривих
мера. Тако, стално праћење образовних постигнућа ученика и фактора постигнућа омогућава унапређење образовних политика и планирање засновано на
подацима.
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ЕФЕКАТ ПРИМЕНЕ ИНОВАТИВНИХ МОДЕЛА НАСТАВЕ
ПРИРОДЕ И ДРУШТВА11
Наташа П. Бранковић12
Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду
Светлана М. Костовић
Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Проблем истраживања у овом раду је унапређење квалитета знања
из природних наука ученика разредне наставе у Србији. Основно
средство повећања квалитета знања ученика је квалитет рада
учитеља, односно способност да код ученика подстакне развој
научне писмености. Циљ анализе у оквиру овог рада је пронаћи
путоказе ка унапређењу резултата у области успеха ученика у
природним наукама, након анализе резултата постигнућа ученика
четвртог разреда у природним наукама на TIMSS 2011 испитивању
и њихове компарације са резултатима испитивања ефеката иновативних модела наставе природе и друштва. Резултати су
показали да је знање ученика четвртог разреда у Србији у области
природних наука највише на нивоу познавања чињеница, појмова
и процедура, као и да се до вишег квалитета знања може доћи
масовнијом применом иновативних модела наставе који се, у
основи, заснивају на истраживачком учењу. За овакву наставну
праксу неопходно је да учитељи имају неопходан ниво
оспособљености за примену оваквих стратегија учења, што
укључује способности за управљање наставним ситуацијама у
разреду, као и да више употребљавају опрему и материјал за науку
у раду са ученицима. Учитељима би у томе помогли уџбеници и
радни листови који би у много већем броју садржавали задатке
који од ученика захтевају примену знања и резоновање (решавања
сложенијих проблема).
Кључне речи: настава природе и друштва, иновативни модели
наставе, квалитет знања ученика, разредна настава.
11
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Циљ данашњег образовања је да омогући ученицима да буду део процеса у
којем самостално долазе до информација, који би требало да их подстакне да
науче да стварају нове информације коришћењем постојећих и то на начин да
сарађују и деле знање са другима. При томе би ученици требало да предвиде
непосредне проблеме и користе методе за њихово решавање. Стога је најважнији задатак наставника да обучи ученике за различите поступке налажење
информација, њихово селектовање, анализу и интерпретацију која производи
нову идеју.
Знања из природних наука су комплексна, јер захтевају разумевања
сложених узрочно-последичних природних појава и процеса, а до њих је могуће доћи само на начин да се сазнају на изворан начин – откривањем и
истраживањем света природе. Данас су научна знања и знања о науци важнија
него икад. Разумевање науке може бити важно средство сваког човека за
разумевање својих циљева. Концепт научне писмености подразумева, између
осталог, ниво поседовања научних знања и њихову примену, односно препознавање научних проблема, стицање нових знања, научно објашњавање појава,
спремност на ангажовање и изграђивање личног става (ОЕCD, 2007).
У разредној настави су садржаји природних наука који се изучавају у
оквиру предмета Природа и друштво најпогоднији за развој научне писмености ученика. Ученике разредне наставе би путем наставе познавања природе
требало помоћу практичних задатака упознавати са поступцима сазнања које
користе научници када истражују природу: посматрање, описивање, упоређивање, мерење, прикупљање и записивање података, разврставање и вредновање података, приказивање података, закључивање и објашњавање података,
избор и повезивање зависних и независних величина, обликовање претпоставке, планирање огледа и истраживање, одабир материјала и прибора за
истраживање, извођење истраживања, извештај о истраживању и сл. (De Zan,
2001; 138).
Према резултатим PISA истраживања из 2003. и 2006. год. (Programme
for International Student Assessment ‒ PISA) у домену научне писмености констатовано је да у Србији има око 38% ученика који су функционално неписмени, а само 0,8% ученика који су достигли највиши ниво научне писмености.
Резултати ових тестирања у 2009. и 2012. год. (Pavlović-Babić, Baucal, 2013)
показују да је и даље око 35% ученика узраста 15 година функционално
неписмено у домену природних наука. На TIMSS (Trends in International
Mathematics and Science Study) испитивању ученика четвртог разреда основне
школе, које је први пут спроведено на овој популацији ученика 2011. године у
Србији, резултати су показали да наши ученици имају изнадпросечно
постигнуће из природних наука, односно да је оно статистички значајно више
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од међународног просека, али да је низак ниво знања у доменима примене и
резоновања, односно решавања проблема.
Методологија
Проблем истраживања у овом раду оријентисан је ка унапређењу квалитета
знања из природних наука код ученика разредне наставе у Србији. Основно
средство повећања квалитета знања ученика је квалитет рада учитеља, односно
способност учитеља да код ученика подстакне развој научне писмености. Ово
захтева примену различитих иновативних модела рада помоћу садржаја природних наука. Иновативни модели учења наставе природе и друштва имају
теоријску основу у низу савремених теорија учења (Колб (Kolb, 1984); Мерцер
(Mercer et al., 1999); Венгер (Wenger,1998); Виготски (Vygotsky (Kozulin et al.,
2003); Џарвис (Jarvis, 2006). Суштински, ове теорије учење посматрају као
активност у којој се нова сазнања стичу чињењем (деловањем), путем искуства, често у социјалним ситуацијама, већим делом у сарадњи са другима,
путем разговора, и, наравно, путем рефлексије. Иновативни модели наставе
природе и друштва требало би да су засићени следећим типовима учења:
проблемско учење, учење путем откривања, учење помоћу компјутера, кооперативно учење, истраживачко учење, индивидуализовано учење.
Један од разлога опредељења за овакав проблем истраживања је
чињеница постојања слабих резултата на PISA студији у претходним
тестирањима научне писмености у Србији. TIMSS резултати у области
природних наука нису лоши (ту смо бољи од просека), ипак се показује да
нисмо толико успешни на примени, резоновању и решавању проблема, те је то
још један разлог бављења овом темом.
Циљ анализе у оквиру овог рада је пронаћи путоказе ка унапређењу
резултата у области успеха ученика у природним наукама, јер развијање
научне писмености почиње у разредној настави и учитељевом приступу организацији наставе.
С тим у вези, постављeни су појединачни циљеви:
1. Компарација постигнућа ученика четвртог разреда из Србије на ТIMSS
2011 истраживању према когнитивним доменима у области природних
наука са постигнућима ученика из суседних земаља и са постигнућима ученика земаља са највишим просеком.
2. Утврђивање ефеката иновативних модела наставе познавања природе на
квалитет знања ученика из природних наука у четвртом разреду основне
школе, на основу резултата изведеног педагошког експеримента.
3. Компарација постигнућа ученика четвртог разреда на TIMSS 2011
истраживању са резултатима добијених испитивањем квалитета знања уче-
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ника педагошким експериментом који је увео иновативне моделе наставе
познавања природе.
Компарација просечног постигнућа ученика у природним наукама у
когнитивним доменима (ТIMSS 2011)
За потребе анализе посматрани су резултати ученика четвртог разреда из
Србије на ТIMSS 2011 испитивању и то део који је показао постигнуће ученика у појединим когнитивним доменима: познавање чињеница, појмова и
процедура, примена и расуђивање. Ова три когнитивна домена захтевају
различите способности ученика:
- когнитивни домен у оквиру природних наука именован као Познавање
чињеница, појмова и процедура односи се на сазнајну базу ученика о
разумевању научних чињеница. Основне способности ученика у овом
домену су: присећање, препознавање, дефинисање, описивање примера;
- когнитивни домен именован као Примена знања сачињавају когнитивне
способности и вештине ученика које се односе на примену и разумевање
знања. За овај домен су неопходне следеће когнитивне способности: упоређивање/поређење/класификација, коришћење модела, повезивање, интерпретација информација, проналажење решења и објашњавање;
- когнитивни домен именован као Расуђивање (решавање сложенијих
проблема) подразумева когнитивне способности које се догађају у процесима решавања проблема. Ученици у овим задацима анализирају и интерпретирају проблем, интегришу одређени број појмова, осмишљавају истраживање, анализирају податке, анализирају своје поступке, изводе закључке, а когнитивне способности које при томе долазе до изражаја су: анализа
проблема, интегрисање, претпостављање, осмишљавање, планирање, извођење закључака, вредновање (Antonijević, 2007).
У табели 1 приказана су просечна постигнућа ученика у природним наукама у
ТIMSS 2011 истраживању. Издвојени су резултати земаља које су постигле
највише постигнуће, као и резултати ученика из Србије и суседних земаља
(Хрватска и Словенија). Укупан успех који је Србија показала на ТIMSS
тестирању 2011. год. у области природних наука генерално није лош (516),
односно представља резултат који је статистички значајно виши од просека
ТIMSS скале (500). Међу земљама у окружењу, постигнућeученика из Србије
се не разликује значајније од ученика у Словенији, Хрватској и Румунији, али
су нижа од нпр. ученика у Мађарској.
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Табела 1. Постигнуће у природним наукама према когнитивним доменима
(ТIMSS 2011)
Успех на когнитивним доменима
Држава
Познавање
Примена знања
Расуђивање
чињеница,
(решавање
појмова и
сложених
процедура
проблема)
Јужна Кореја (587)
570
593
605
Сингапур (583)
570
590
597
Финска (570)
579
568
560
Јапан (559)
538
562
591
Кинески Тајпеј
542
552
591
(552)
Русија (552)
553
556
542
Словенија (520)
518
518
525
Србија (516)
524
506
519
Хрватска (516)
526
510
512

Анализом резултата TIMSS испитивања ученика четвртог разреда у области
постигнућа из природних наука из 2011. год у сва три когнитивна домена дошло се до података да земље са високим скором (нпр. Јужна Кореја, Сингапур,
Финска, Јапан, Кинески Тајпеј) имају знатно више постигнуће ученика у
домену примене и резоновања, у поређењу са доменом познавања чињеница,
појмова и процедура, што није случај код ученика из Србије. Поређењем
резултата у табели 1 може се приметити да ученици у земљама са највишим
постигнућем у области природних наука најбоље решавају задатаке који
захтевају расуђивање, односно резоновање, потом примену знања, а имају
најслабије постигнуће у домену познавања чињеница и појмова, што је у
случају Србије обрнуто. Из тога се може закључити да ученици у Србији имају
најмање прилике да на часовима природе и друштва решавају задатке који од
њих захтевају анализу и интерпретирање проблема, интегрисање одређеног
броја појмова, осмишљавање истраживања, анализирање података, анализа
сопствених поступака, извођење закључака и сл.
Експериментална евалуација ефеката иновативних модела наставе
природе и друштва
Претходни резултати су усаглашени и са резултатима истраживањима до којих
се дошло у педагошком експерименту који је реализован у четвртом разреду, а
у којем је циљ истраживања било утврђивање ефеката експерименталног програма рада који је обухватио иновативне моделе наставе природе и друштва.
Као конкретне форме учења за планиране моделе изабрани су: кооперативно
учење, проблемско учење, активно учење, конструктивистички дизајнирано
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учење, искуствено, путем дијалога, интерактивно учење, учење путем мини
пројекта. Задаци су од ученика захтевали употребу искуства, прикупљање
информација, примену усвојеног знања (продуктивност) и комуникацију са
осталим ученицима, како у процесу прикупљања информација, тако и у
процесу прераде и извештавања пред другима. Када је реч о техникама задатака помоћу којих ученици усвајају знања у моделима су се нашле следеће
технике: у сарадњи са другима (члановима групе или са паром), конструктивни
дијалог, дискусија, презентација, практичан рад, извештај о прочитаном тексту, пројекат, умне мапе, индивидуално коришћење интернета. Међу
техникама задатака које су изабране за вредновање знања ученика коришћене
су следеће: извештај, питање-одговор, тест, истраживачки папир. У интерактивном аспекту задаци су били усмерени на индивидуалног ученика, ученика који је члан групе. Захваљујући одабиру задатака ученици су на часовима
преузимали различите улоге и били: ученици који су самостално решавали
задатке, чланови групе, чланови тандема, преносиоци, известиоци, вође група.
Ученици су били усмерени на следеће изворе знања: уџбеник, природни материјал, природа, слике, популарне енциклопедије, ОРС (образовни рачунарски
софтвер), интернет.
Обликовани модели били су узрок следећих ученичких активности на
часовима наставе природе и друштва: читање, посматрање, слушање, сакупљање, сређивање, класификовање, анализа, процењивање, предлагање, дискусија, излагање (извештавање), истраживање, практиковање, експериментисање, примењивање.
За потребе истраживања обликована је наставна целина Сусрет са
природом која је планирана и програмирана према постављеним општим
циљевима и задацима наставног предмета Природа и друштво за четврти разред, потом је урађена детаљна операционализација циљева и задатака на три
нивоа тежине, док су за сваку наставну тему (Биљни и животињски свет у
Србији и Човек део природе) посебно наведени: диференцирани исходи за три
категорије ученика ‒ученике са просечним способностима, ученике који
слабије напредују и ученике који брже напредују. У оквиру сваке категорије
издвојени су: знања, умења, навике, способности и ставови које ученици треба
да усвоје након реализације наставне теме.
Ефекат овако обликованог експерименталног програма који се заснива
на иновативним моделима наставе познавања природе посматран је са аспекта
подизања квалитета знања ученика. Из тог разлога су за потребе истраживања
обликовани иницијални и финални тест знања, ради утврђивање иницијалног и
финалног стања експерименталне (Е) и контролне групе (К). Укупан узорак
ученика обухваћен истраживањем је 168, од чега је у Е групи обухваћено 82
ученика, а у К групи 86 ученика. У одељењима Е групе примењен је експеСЕКУНДАРНЕ АНАЛИЗЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ НАЛАЗА | 65

риментални програм, док су ученици К групе радили на уобичајени начин.
Иницијални и финални тест били су сачињени од 3 субтеста:
I субтест информисаности – подразумева знања ученика из природних наука
која се односе на сазнајну базу ученика у познавању научних чињеница.
Ови задаци захтевали су од ученика присећање, препознавање, дефинисање
и репродукцију знања;
II субтест разумевања – подразумева знања ученика из природних наука која
се односе на разумевање појмова из природних наука и објашњавање на
примерима;
III субтест примене – подразумева знања ученика из природних наука која се
односе на употребу знања за решавање истраживачког проблема, доношење
закључака на основу претходно анализираних чињеница, изношење ставова
о природи што је захтевало сублимирање одређених појмова.
Разлике резултата испитаника експерименталне и контролне групе на
иницијалном и финалном тесту по субтестовима разумевања и примене
а) субтест разумевања
Табела 2. Разлика резултата испитаника Е и К групе на иницијалном и финалном
тесту - субтест разумевања
AS
N
SD
SG
r
p
субтест
СРИ
82
,365
20,01
3,309
,374
,001
Е група
СРФ
82
,426
21,91
3,856
СРИ
86
,379
20,76
3,511
,491
,000
К група СРФ
86
,374
18,80
3,470

У Табели 2 дате су аритметичке средине (AS) Е и К групе, њихове стандардне
девијације (SD) и стандардне грешке (SG), као и коефицијенти корелације (r).
Испитаници експерименталне групе постигли су у просеку бољи резултат на
субтесту разумевања на финалном за 1,90 бода него на иницијалном тесту, док
су испитаници контролне групе постигли у просеку бољи резултат на субтесту
разумевања на иницијалном тесту за 1,95 бода него на финалном тесту.
Коефицијент корелације за Е групу износи r=0,374 уз p=0,001, а за К
групу r=0,491 уз p=0,00. Оба коефицијента су статистички значајна, што
указује да постоји статистички значајна повезаност резултата субтеста разумевања на иницијалном и финалном теста знања код испитаника и експерименталне и контролне групе.
Вредност t теста за Е групу је t=-4,269 (p=0,000), што указује да постоје
разлике између резултата иницијалног и финалног субтеста разумевања.
Односно, испитаници експерименталне групе постигли су статистички
значајно бољи резултат на субтесту разумевања финалног теста него на
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иницијалном тесту знања. Такође, границе 95% интервала поверења за
аритметичку средину разлика не обухвата 0, што указује на постојање разлика.
Табела 3. Статистичка значајност разлике Е и К групе на иницијалном и финалном
тесту - субтест разумевања
Интервал
поверења
AS
SD
SG
Sig. (2Nижи
Виши
t
df
tailed)
Е група
-1,90
4,036
,446
-2,79
-1,02
-4,269
81
,000
К група
1,95

3,521

,380

1,20

2,71

5,145

85

,000

Вредност t теста за К групу је t=5,145 ( p=0,000), што указује да постоје
разлике међу резултатима иницијалног и финалног субтеста. Односно, испитаници контролне групе постигли су статистички значајно бољи резултат
на субтесту разумевања иницијалноххг теста него на финалном тесту знања.
Границе 95% интервала поверења за аритметичку средину разлика не обухвата
нулу, што такође указује на постојање разлика у резултатима инцијалног и
финалног теста.
б) субтест примене
Табела 3. Разлика резултата испитаника Е и К групе на иницијалном и финалном
тесту- субтест примене
AS
N
SD
SG
r
p
субтест
СПИ
82
,226
6,95
2,048
Е група
,508
,000
СПФ
82
,226
9,55
2,044
СПИ
86
,236
7,34
2,189
К група
,285
,008
СПФ
86
,216
7,07
1,999

У Табели 3 дате су аритметичке средине (AS) Е и К групе на субтесту
примене, њихове стандардне девијације (SD) и стандардне грешке (SG), као и
коефицијенти корелације (r). Испитаници експерименталне групе постигли су
у просеку бољи резултат на субтесту примене на финалном тесту за 2,60 бода
него на иницијалном тесту, док су испитаници контролне групе постигли у
просеку бољи резултат на субтесту примене на иницијалном тесту за 0,27 бода
него на финалном тесту.
Коефицијент корелације за Е групу износи r=0,508 уз p=0,000, а за К
групу r=0,285 уз p=0,008. Оба коефицијента су статистички значајна, што
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указује да постоји статистички значајна повезаност резултата субтеста примене на иницијалном и финалном тесту знања испитаника и експерименталне и
контролне групе.
Табела 4. Статистичка значајност разлике Е и К групе на иницијалном и финалном
тесту - субтест примене
Интервал
поверења
AS
SD
SG
Sig. (2Нижи

Виши

t

df

tailed)

Е група
-2,60

2,030

,224

-3,04

-2,15

-11,588

81

,000

,27

2,508

,270

-,27

,81

,989

85

,326

К група

Вредност t теста за Е групу је t=-11,588 (p=0,000), што указује да постоје
разлике између резултата иницијалног и финалног субтеста. Односно, испитаници експерименталне групе постигли су статистички значајно бољи
резултат на субтесту примене финалног теста него на иницијалном тесту
знања. Такође, границе 95% интервала поверења за аритметичку средину
разлика не обухвата 0, што указује на постојање разлика.
Вредност t теста за К групу је t=0,989 (p=0,326), што указује да не
постоје разлике између резултата иницијалног и финалног субтеста. Такође,
границе 95% интервала поверења за аритметичку средину разлика обухвата 0,
што указује на непостојање разлика. То указује да не постоје статистички
значајне разлике у резултатима субтеста примене иницијалног и финалног
теста за испитанике контролне групе.
Претходно изнесени резултати истраживања педагошког експеримента
су извесно показали значајно повећање квалитета знања из познавања природе
код испитаника експерименталне групе, јер је код њих констатован значајан
напредак у погледу разумевања, као и примене знања из области познавања
природе која је обухваћена истраживањем. За разлику од њих, испитаници
контролне групе показали су слабије постигнуће у нивоу знања разумевања
односно није било значајне разлике у нивоу примене знања, из чега се може
закључити да изабрани начин учења у контролној групи није прихватљив и да
чак доводи до пада у постигнућу, односно неуспеха у учењу познавања
природе. Резултати овог истраживања указују на потребу шире и учесталије
примене одабраних модела учења.
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Компетенције учитеља за примену иновативних модела наставе природе и
друштва
Анализа резултата TIMSS 2011 истраживања у погледу коришћења ресурса у
природним наукама, потом резултата који показују проценат ученика који ометају наставу и који су незаинтересовани, а затим и колико учитељи у Србији
користе истраживање као наставну методу за садржаје природних наука
довели су до још неколико важних закључака у вези са организацијом наставе
природних наука у четвртом разреду у нашој земљи.
У табели 5 представљено је колико учитељи са ученицима користе
расположиве ресурсе за наставу природних наука. Анализом резултата може
се приметити да учитељима из Србије уџбеник у мањој мери представља
основу за реализацију наставе (77% ученика). Уџбеник се у земљама са високим просечним постигнућем из природних наука много више користи као
ресурс за учење (89-96% ученика), са изузетком Сингапура (68% ученика), а
овакво је стање и у Хрватској и Словенији. Упадљиво је да учитељи ангажују
много више ученика за рад у радним листовима у земљама као што су Јужна
Кореја, Сингапур, Финска, Кинески Тајпеј, па и Словенија (44-86%), за
разлику од Србије где је тај проценат свега 16%. Слична је ситуација и са
бројем ученика који у процесу сазнања из природних наука користе материјал
за науку – у Србији је то 15% ученика, док се у наведеним земљама креће у
интервалу од 45-60% ученика.
Табела 5. Ресурси које учитељи користе за наставу природних наука (ТIMSS 2011)
Проценат ученика са којима учитељи користе
држава

Јужна Кореја
(587)
Сингапур (583)
Финска (570)
Јапан (559)
Кинески Тајпеј
(552)
Русија (552)
Словенија
Србија (516)
Хрватска

уџбеник

радни лист

опрема и
материјал за
науку
база
прилог
%
%
50
50

база
%
96

прилог
%
3

база
%
86

прилог
%
13

68
94
82
96

27
6
17
4

69
40
17
44

31
54
76
56

60
7
62
48

94
89
77
94

6
10
23
6

48
50
16
29

51
48
82
71

7
45
15
12

компјутерски
софтвер
база
%
36

прилог
%
55

40
90
38
52

19
1
2
28

78
61
52
69

90
55
79
88

1
4
3
4

61
72
20
42
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Овоме не доприноси ни чињеница да у Србији постоји око 13% ученика који
су незаинтересовани на часовима наставе природе и друштва, за разлику од
земља као што су Јужна Кореја, Сингапур, Јапан или Кинески Тајпеј код којих
је тај проценат 2-8% (Табела 6). Овом резултату се од суседних земаља придружила Хрватска која има свега 5% оваквих ученика, док је Словенија по
резултату ближа Србији (16%). Према мишљењу учитеља у Србији, на часовима познавања природе у четвртом разреду ученици не ремете наставу у
већем проценту и у томе су наши учитељи сличног става као учитељи у Јужној
Кореји, Сингапуру, Јапану, Кинеском Тајпеју, Русији и Хрватској.
Табела 6. Ограничење за примену иновативних модела наставе
Држава
ученици ремете наставу
ученици су
незаинтересовани
делимично
често (%)
делимично
често (%)
или уопште
или уопште не
не (%)
(%)
Јужна Кореја (587)
90
10
98
2
Сингапур (583)
91
9
92
8
Финска (570)
Јапан (559)
Кинески Тајпеј (552)
Русија (552)
Словенија

62
94
96
94
66

38
6
4
6
34

81
97
97
95
84

19
3
3
5
16

Србија (516)
Хрватска

90

10

87

13

93

7

95

5

За адекватну реализацију наставе природних наука, а посебно за примену
истраживачке и кооперативне наставе неопходно је да учитељ има добро
развијене компетенције менаџмента у учионици и то оне које спадају у домен
ефикасне инструкције.
Учитељи из Србије, међутим, не одступају много од учитеља из земаља
са највишим скоровима када је реч о проценту часова на којима се примењује
истраживање (Табела 7). У томе су далеко бољи од колега из Словеније и
Хрватске.
Међутим, ови резултати су контрадикторни са резултатима који показују да ученици слабије решавају задатке из највишег когнитивног домена.
Разлог за то може се потражити у неодговарајућој примени и разумевању
стратегије учења путем истраживања. Једна анализа ставова и искустава 232
ученика разредне наставе о примени експеримената у Србији (Bošnjak i sar.,
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2010) показала је да више од трећине анкетираних ученика не ради
експерименте од првог разреда, да се са експериментом редовно среће 13,4%
ученика, а њих 86,7% повремено или никако. Истраживање је показало да у
поступку записивања података добијених експериментима, велики број
ученика не користи посебне свеске за експерименте (76,7%), као и да су им
записи углавном непотпуни. Из тога се може закључити да ученици нису
оспособљени адекватно за такав начин рада и да се учитељи не придржавају
упутстава за реализацију програмских садржаја. Управо су експерименти и
истраживачке активности најбољи начин да се ученици упознају и обуче за
примену појединих научних поступака као што су: посматрање, описивање,
упоређивање, мерење, прикупљање и записивање података, разврставање и
вредновање података, представљање података, закључивање и објашњавање,
избор и повезивање независних и зависних величина, обликовање
претпоставке, планирање екпсперимента, избор материјала и прибора за
истраживање и извештаја о истраживању.
Табела 7. Примена истраживања на часовима наставе познавања природе (TIMSS
2011)
Око половине
Мање од
Просечна
Држава
наставних
половине
оцена скале
јединица и више
наставних
од тога
јединица
Јужна Кореја (587)
58
42
10.7
Сингапур (583)
50
50
10.4
Финска (570)
Јапан (559)
Кинески Тајпеј (552)
Русија (552)
Србија (516)

13
51
54
32
45

87
49
46
68
55

9.1
10.4
10.4
10.0
10.5

Словенија

33

67

9.8

Хрватска

21

79

9.9

Истраживачко учење се, такође, може реализовати путем малих пројеката из
области науке. Мали пројекти из области природних наука представљају добре
путеве на којима ученици могу да стекну неопходне компетенције за живот у
савременом друштву. То су компетенције које би требало развијати већ у настави познавања природе, а касније наставити у настави свих природних наука
у основној школи. Реч је о следећим компетенцијама (Grdinić, Branković, 2006,
192):

идентификација питања чији одговори ће се тражити у току
експеримента (пројекта),
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дизајнирање експеримента (пројекта),
коришћење адекватних материјала и техника за сакупљање и анализу
података,
развијање описа и објашњења која прате оглед (пројекат),
критичко и логичко мишљење за успостављање веза између чињеница
и објашњења,
реорганизација и анализа алтернативних објашњења,
комуникација у току експеримента (истраживања) и дефинисање
објашњења.

Усвајајући ове моделе ученик већ на почетку свог школовања развија научну
писменост. Развој научне писмености ученика разредне наставе је процес који
захтева од учитеља да постепено подстиче самосталност ученика у истраживачкој настави познавања природе, односно реч је о постепеном преласку са
позиције испитивања и вођеног истраживања у позицију истраживања које је
планирано од стране ученика. Ово подразумева увођење низа процедура у
поступке истраживања ученика, односно планирање, организовање, руковођење, контролу, креирање позитивне климе и дисциплине ради постизања
ефективнијег учења (Branković, 2010).
Закључак са препорукама за даљу праксу
Анализа резултата које су постигли ученици четвртог разреда у TIMSS 2011
испитивању у области постигнућа у природним наукама, показала је да ученици у Србији имају најслабије развијене способности за решавање сложених
проблема, односно да је највећи део њихових знања из природних наука
углавном на нивоу познавања чињеница, појмова и процедура. Учитељи
недовољно користе опрему и материјал за науку на часовима наставе
познавања природе, док се уџбеници и радни листови не препознају довољно
као ресурс за учење. У Србији постоји већи проценат ученика који су
незаинтересовани на часовима наставе природе и друштва, за разлику од
земља које имају највише просечно постигнуће из природних наука.
На основу ових закључака могуће је дефинисати следеће препоруке за
унапређење образовне политике у области наставе природе и друштва:
 настава природних наука требало би да буде организована тако да ученици
решавају проблемске ситуације, као и да самостално истражују природне
појаве и феномене;
 истраживање као ученичка активност на часовима природних наука требало
би да обухвати све аспекте ове стратегије учења, што обухвата следеће:
посматрање природних феномена као што су време или биљке и описивање
виђеног, посматрање учитеља док обавља демонстративне експерименте
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или врши истраживање, дизајнирање експеримената или истраживања,
давање објашњења о ономе што је учено и повезивање оног што је ученик
научио са свакодневним животом;
 учитељ би требало да постојеће програмске садржаје максимално
прилагођава потребама и способностима ученика;
 учитељи би требало да имају високо развијене способности за управљање
разредом и за стварање позитивног и продуктивног окружења;
 међу задацима у уџбеницима, радним листовима и тестовима за ученике
треба повећати заступљеност оних који захтевају примену знања и
резоновање (решавање сложенијих проблема).
Референце
Antonijević, R. (2007). TIMSS 2007 u Srbiji. Konceptualno istraživanje,
Pedagogija LXII, 1.
Бошњак, М., Цвјетићанин, С., Бранковић, Н., Кривокућин, И. (2010): Ставови и
искуства ученика разредне наставе у Србији о примени експеримената,
Педагогија 2/2010, 338-346.
Бранковић, Н. (2009). Примена иновативних модела у настави природе и
друштва и постигнуће ученика, докторска дисертација одбрањена на
универзитету у Новом Саду.
Branković, N., (2010). Vođenje učenika kroz istraživačko učenje u nastavi
poznavanja prirode, Norma, vol. 15, (1), 79-92.
Бранковић, Н., Петојевић, А., Лазић, Ј. (2012). Progress in student achievemеnt as
an indicator of school effectiveness, Industrija, Vol. XXXX, No.1 str. 83-102.
Грдинић, Б., Бранковић, Н. (2005): Методика познавања природе и света око
нас у наставној пракси, Бачки Петровац: Култура.
De Zan, I. (2001). Metodika prirode i društva, Zagreb: Školska knjiga.
Јarvis, P. (2006). Towards a Comprehensive Theory of Human Learning, Liflong
Learning and Learning Society, Vol. 1, London: Routledge.
Kolb, D.A. (1984). Experiental Learning, Englewood Cliffs: Prentice Hall.
Kozulin, A., Gindis, B., Ageyev, V., Miller, S. (2003). Vygotsky’s educational
theory and practice in cultural context. Cambridge: Cambridge University
Press.
Mercer, N., Wegerif, R. & Dawes, L. (1999). Children's talk and the development of
reasoning in the classroom, British Educational Research Journal, 25, 1, 95111.
Martin, M.O., Mullis, I.V.S., Foy, P., & Stanco, G.M. (2012). TIMSS 2011
Internatonal Results in Science, Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS
International Study Center, Boston College.
Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Minnich, C.A., Stanco, G.M., Arora, A., Centurino,
V.A.S., & Castle, C.E. (2012). TIMSS 2011 Encyclopedia: Education Policy and
Curriculum in Mathematics and Science, Volumes 1 and 2, Chestnut Hill, MA:
TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.

СЕКУНДАРНЕ АНАЛИЗЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ НАЛАЗА | 73

ОЕCD 2007 Executive Summary PISA 2006: Science Competencies for
Tomorow’World. Dostupno na:
http://www.oecd.org/PISA/PISAproducts/39725224.pdf
Pavlović-Babić, D., Baucal, A. (2013). Podrži me, inspiriši me: PISA 2012 u Srbiji,
prvi rezultati, Institut za psihologiju filozofskog fakulteta u Boegradu, Beograd:
Centar za primenjenu psihologiju.
Wenger, E. (1998). Communities of practice: learning, meaning, and identity,
Cambridge University Press.

74 | СЕКУНДАРНЕ АНАЛИЗЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ НАЛАЗА

НАУЧНА ПИСМЕНОСТ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ СИСТЕМУ
Снежана С. Ненадовић13
Институт за нуклеарне науке „Винча“
Јелена Ј. Гулицовски
Институт за нуклеарне науке „Винча“

Научна писменост подразумева разумевање природних наука као
облика људског сазнавања и делатности; свест о начинима на који
наука и технологија обликују живот у савременом друштву;
спремност на ангажовање и давање личног доприноса у решавању
научних питања, као и изграђивању личног става. У овом раду
представљени су досадашњи резултати пројеката неформалног
образовања Института за нуклеарне науке „Винча“ (ИНН
„Винча“). ИНН „Винча“ реализује пројекте за децу предшколског
узраста, основце и средњошколце током читаве године. Реализовани пројекти потврђују потребу за увођење научне писмености
у образовно-васпитном систему. Пројекат „Припрема за путовање
у свет науке“ намењен је деци предшколског узраста, пројекат
„Винчине научионице“ намењен је деци виших разреда основне
школе и средњошколцима. Такође, реализовани су програми током
зимског распуста, „Винчине зимске чаролије“, као и током летњег
распуста „Винчина летња сцена“. Традиционална манифестација
„Отворена врата“ намењена је свима који су заинтересовани за
науку. Резултати истраживања обрађени су коришћењем каузалног
метода. Резултати истраживања током реализације ових пројеката
показују да би се квалитет образовног система значајно поправио
увођењем научног описмењавања у образовно-васпитни систем.
Кључне речи: експеримент, научна писменост, природне науке,
PISA тест

STEM дисциплине (STEM engl. science, technology, engineering and
mathematics) представљају интердисциплинарни приступ науци, технологији,
инжeњерству и математици у образовно-васпитном систему. У многим
земљама (Aunio & Niemivirta, 2010; Aunola, Leskinen, Lerkkanen, & Nurmi,
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2004), STEM дисциплине су присутне у образовно васпитном систему на свим
нивоима образовања, од предшколског до високог образовања. Један од главних циљева STEM дисциплина је научно описмењавање деце. Баш као што
научници морају да дефинишу, објасне или резимирају неки процес да би
показали и доказали промене или односе узрока и последице, тако и деца
траже информацију и активно истражују свет око себе како би потврдили или
прилагодили њихова очекивања. Деца имају природну радозналост и осећај
дивљења о објектима и догађајима који их окружују. Стога их је потребно
само усмерити, мотивисати и улити им самопоуздање да развију вештине
мишљења и вербалне и визуелне комуникације. Независно од тога које се
предметно подручје посматра (природне науке, друштвене науке, технологије,
лични развој и друга кључна подручја учења) изненађујућа је пажња коју деца
посвећују детаљима и прецизним чињеницама. Тако на пример дечја
истраживања са водом, песком, земљом и другим предметима и материјалима
у предшколском окружењу пружила би прилику да се открију физичке карактеристике објекта, да истраже концепте снаге и кретања, начине како од
чврстог стања настаје течно и др. Исто тако посматрање биљака и животиња у
затвореном простору или напољу, омогућава деци да открију како различита
жива бића изгледају, како се понашају, шта су њихова станишта, како расту и
мењају се током времена. Размишљањем о временским појавама, снегу, киши,
ветру, шта је дан а шта ноћ и другим појавама у окружењу, пред децом се
постављају занимљива питања о природи и пружа им се да открију карактеристике природног света. Из свега горе наведеног произилази да је наука
природни и развојно прикладни фокус за малу децу. Истраживачи широм
света препознају и признају важност да се мала деце укључе у научне токове и
потребу да се оснивају образовни програми који подржавају науку,
технологију, инжењеринг и математику (STEM) у раним годинама. Сврха
науке у предшколском образовном систему је да негује навике дечјег истраживања, критичког мишљења, креативности и иновативности у решавању
проблема, да негује отворену слободоумност и мотивацију за учењем. Деца у
најранијем добу почињу да усвајају научне идеје и да стичу вештине које ће
им помоћи да открију и развију знања. Све предшколске установе могу да
одговоре захтевима науке. Васпитачи играју кључну улогу у ширењу и
разумевању научних концепата и развоју дечјих ставова, вештина и научног
истраживања. Многе студије (Claessens et al., 2009; Duncan et al., 2007) су показале да стечене вештине у раном детињству имају велики утицај на каснији
академски успех. Наравно, деца се разликују у погледу година старости и
способности али приметна је разлика у усвајању нових знања и стицању
вештина код деце која су већ имала нека предзнања у односу на њихове
другаре који нису имали прилике да их стекну.
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Programme for International Student Assessment - PISA је данас један од највећих
и најбитнијих међународнх испитивања ученичких постигнућа. То је програм
који су покренуле земље OECD-а 2000. године. Он се бави пре свега постигнућима у доменима читалачке, математичке и научне писмености. Научна
писменост укључује познавање садржаја саме науке (научне чињенице, концепти и процеси), као и познавање научног мишљења, односно метода. Научна
писменост је у оквиру PISA пројекта дефинисана као способност да користимо
научно знање, идентификујемо научно релевантна питања и изводимо
закључке засноване на научним резултатима. На PISA скали научне писмености ученици у Србији су 2012. године у просеку постигли 445 поена, што је
ниже за око 60 поена у односу на просек OECD земаља, а одговара ефекту од
1,5 година школовања у тим земљама (Pavlović-Babić & Baucal, 2013). Основна
претпоставка од које полазимо је да би се укључивањем научно-истраживачких институција у образовни систем, направио један од корака ка решавању
тренутног проблема у вези са побољшањем научне писмености ученика на
PISA тесту. Одрасли разумеју и могу да дефинишу појаве као што су нпр:
излазак сунца, смена дана и ноћи, годишњих доба али деци је све то ново и
тајанствено. Везе још нису формиране, па није ни чудо што деца користе
магична размишљања и визуелно дефинисање како би испитали свет око себе.
Како ми као родитељи, учитељи, наставници и професори можемо помоћи
деци у путовању ка новим открићима у свету науке? Можемо им понудити
различите стратегије, као што су стратегије избора и комбиновања којима се
могу решавати проблеми али за децу је најважније да повезују и развијају
логично размишљање, као и иницијативу и независност у учењу, а да би у томе
успели потребно је да доживе и открију како да користе своја чула и то не
једном него више пута.
Циљ овога рада је управо представљање досадашњих резултата
неформалних програма образовања организованих са сарадницима Института
за нуклеарне науке „Винча“. Ови програми потврђују да је увођење научне
писмености у образовно-васпитни систем један од корака ка решавању
тренутних проблема у образовно-васпитном систему на свим нивоима.
Програми Института за нуклеарне науке „Винча“
Убрзани научно-технолошки развој и стално усавршавање постојећих технологија у значајној мери су изменили савремено друштво. Развој знања и
његова примена и даље унапређивање постало је карактеристика савременог
развоја, а модерна друштва постају друштва знања. Посматрајући утицај знања
на живот људи, може се закључити да је технолошки развој донео значајне
промене у свакодневном животу појединаца. Развој науке и технологије у савременом друштву је неуопоредив са било којим ранијим временом. Поједине
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технологије толико брзо напредују и застаревају да је неопходно стално усвајање нових знања и надограђивање постојећих како би се могле применити.
Једном стечено знање застарева после извесног времена и потребно је додатно
усавршавање и/или образовање, како би се успешно одговорило на промене у
технологији и производњи. ИНН „Винча“, Универзитета у Београду, као научна институција је препознала потребу за формирањем нових програма учења
који су по својој форми неформални. Институт за нуклеарне науке „Винча“
реализује пројекте за децу предшколског узраста, основце и средњошколце
током читаве године.
Програми за децу предшколског узраста. Полазници пројекта
„Припрема за путовање у свет науке“ су деца предшкoлског узраста (од 3 до 7
година). Програм је до сада прошло 120 полазника. Полазници су била деца
која похађају ПУ „Чика Јова Змај“ на Вождовцу и то из вртића „др Ненад
Парента“, „Петар Пан“ и „Лептирић“. Унутар сваке групе деца су била
подељена на мање групе и свака група се сусретала са истим задацима.
Основни циљ научног описмењавања ове популације јесте приближавање
науке најмлађима и упознавање са научним проблемима и питањима. Програм
пројекта је реализован и реализује се у више фаза, модификован је за сваки
узраст, а кроз садржај програма се потенцира размишљање, моћ запажања као
и развој говора и маште. Полазници су имали прилику да стекну нова знања,
сусретали су се са научним објашњењем појава и изводили су закључке о
научно релевантним питањима. Наука у предшколским установама не треба да
буде посебан процес, нити активност која се одваја од свакодневне рутине.
Готово сва деца у свим срединама су у контакту са науком већи део времена:
они доживљавају свет око себе и развијају теорије о томе како свет
функционише.
Програми за ученике виших разреда основне и средње школе. ИНН
„Винча“ реализује програме током школске године, као и током зимског и
летњег распуста за ученике виших разреда основне школе и средњошколце.
Осим тога, актуелне су ученичке праксе, истраживачки радови као и израде
матурских радова.
Винчине научионице. Винчине научионице представљају програм где се
ученици основних и сред-њих школа кроз експерименте из области хемије,
физике, биологије, мате-ријала и заштите животне средине упознају са научним радом. Кроз понуђене програме ученицима се пружа ново знање и
стицање вештина, како теоријско тако и практично (акценат је стављен на
самостални рад у лабораторијским условима као и истраживању узрочно-последичних веза међу појавама) и подиже ниво функционалног знања ученика
након завршетка средњег обра-зовања. Полазници ових програма добијају
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ресовања имају могућност да стекну једну од две квалификације: признавање
ради наставка студија (академско признавање) или признавање ради запослења
(професионално признавање).
Винчине зимске чаролије. Институт за нуклеране науке „Винча“ у
сарадњи са средњом Фармацеутско – физиотерапеутском школом у Београду
организовао је програм „Винчине зимске чаролије“ током зимског распуста
2013. године. Програм је био наме-њен свим основцима и средњошколцима
који су били заинтересовани да се упознају са основним методама науке и
научно-истраживачког рада. Током зимског распуста сви полазници су могли
да у Лабораторији направе свој са-пун одређеном техником, да учествују у
дискусији и предавањима сарадника ИНН „Винча“ на дату тему.
Осим тога, полазници су имали прилику да се упознају са претходним
полазницима „Винчиних научионица“ и да се упознају са њиховим дотадашњим резултатима и истраживањима. Полазници „Винчиних научионица“
су по први пут били укључени као асистенти-волонтери и показали изузетне
способности у раду са својим вршњацима.
Винчина летња сцена. Током 2014. године Институт за нуклеарне
науке „Винча“ по први пут је организовао свој програм на јавном простору.
Током летњег распуста сви посетиоци који су били заинтеросовани за науку су
имали прилике да се упознају са програмима Института. Пројекат „Винчина
летња сцена“ је био састављен из радионица, осмишљених тако да учесници
могу и сами да ураде неке експерименте. Радионице су водили сарадници ИНН
„Винча“, углавном млађи истраживачи. Поред експеримената, вођене су
дискусије о феноменима који се управо посматрају, као и о најновијим
научним достигнућима из различитих области. На штанду су били такође
изложени постери полазника Винчиних научионица 2013, поред којих су своје
резултате презентовали и објашњавали и полазници те манифестације. Такође,
представљени су сви програми образовања ИНН „Винча“.
Отворена врата Института за нуклеарне науке „Винча“. Институт за
нуклеарне науке „Винча“ сваке године у мају почев од 2008. године организује
манифестацију „Отворена врата“ која је намењена свим заинтересованима који
желе да се упознају са прошлим, тренутним и будућим истраживањима.
Последњих година интересовање за саму манифестацију је много веће од
очекиваног. Прошле године (2014. год.) у само два радна дана Институт је
посетило 1200 ученика, наставника и заинтересованих појединаца како из
Београда тако и из унутрашњости Србије.
Током 2012. године, oдлуком Комисије за промоцију и популаризацију
науке Научног већа Института за нуклеарне науке „Винча“ одлучено је да се
представи програм „Винчине научионице“, тако што ће се омогућити
учесницима да презентују своје резултате.
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Методологија
За програм „Припрема за путовање у свет науке“ коришћен је каузални метод
са паралелним групама. Полазници програма „Винчине научионице“ пролазе
селекцију на основу Критеријума Организационог одбора, током рада у
Лабораторији полазници се упознају са научним методама које се разликују од
предмета истраживања. Тимови група су састављени на основу Критеријума и
интересовањима за научну област. Полазници су анкетирани и резултати
анкете су представљени у раду.
Резултати
Полазници „Припреме за путовање у свет науке“ били су подељени у мање
групе до 10-ро полазника. У сва три вртића рађени су исти експерименти са
недељом дана размака, а деца и васпитача у сва три вртића су показали
интересовање за научна истраживања. Сви су добијали исти задатке. Од 120
полазника 64 су биле девојчице, док је 56 дечака учествовало у истраживању.
Током истраживања и један и други пол је активно учествовао у
експериментима. Укупно 118 родитеља је попунило анкету.
Табела 1. Тврдње полазника, родитеља и васпитача по Ликертовој скали
Тврдња за полазнике
1.
2. 3.
4.
5.
1. Волим да радим експерименте.
10% 5%
85%
2. Знам да поновим шта смо радили.
10%
90%
3. Хоћу поново да радим.
5%
95%
Тврдња за родитеље
1. Дете је причало новости из вртића истог дана
25%
5%
70%
2. Дете је причало новости из вртића после пар
10% 5%
85%
дана
3. Приликом куповине тражили су да купимо 10%
20%
70%
„хемикалије“ за експерименте
4. Тражили су да заједно поновимо експерименте. 10%
15% 15% 60%
*
Тврдња за васпитаче
1. Креативне идеје за игру.
100%
2. Самостално би поновила експеримент.
15%
85%
3. Спремна сам да још учим и усавршим своје 10%
90%
знање.
4. Спремна сам да учествујем у развијању нових 20%
10%
70%
програма за предшколску установу.
*- број васпитача који су учествовали у анкети није репрезентативан, реч је о
васпитачима из наведена три вртића који су учествовали у програму.
1-уопште се не слажем; 2-углавном се не слажем; 3-немам став; 4-углавном сам
сагласан; 5-сасвим сам сагласан.
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У табели 1. представљени су резултати анкете после завршеног пројекта. Као
што се види, постоји интересовање за иновативне методе како код деце тако и
код родитеља и васпитача.
На основу резултата приказаних у табели 1 види се да је 85% деце
имало позитиван став према експериментима, док је 90% било спремно да понови шта је радило. Такође, не сме да се занемари ни чињеница да је 70% деце
причало о новостима из вртића истог дана и да их је исто толико било спремно
да купи потребне „хемикалије“ и да са својим укућанима понови експерименте.
Пројекти „Винчине научионице“ реализују се од 2012. године и планирано је да се по четврти пут реализују 2015. године. Програм је до сада
завршило303 ученика виших разреда основне школе и средњих школа, док је
418 ученика показало интересовање за сам програм. Ови пројекти осмишљени
су за ученике виших разреда основних школа и средње школе (деца узраста од
13 до 18 година). Пролазност ученика (полазника) на првим „Винчиним научионицама“ била је 100%, међутим како се са годинама повећавао број
заинтересованих (како из Београда тако и из унутрашњости) пролазност се
смањила на 86,25% на другим, односно на 55,06% на трећим „Винчиним
научионицама“. Полазници се касније укључују у пројекте током зимског и
летњег распуста и то као истраживачи-волонтери, где своје стечено знање
репродукују новим полазницима, где се и уочава њихов напредак. Пројекат
„Винчине зимске чаролије“ реализован је 2013. године, док се пројекат
„Винчина летња сцена“ реализовао 2014. године.
Полазници су подељени у тимове, који чине радионице, и сусрећу се са
конкретним задатком који заједно са својим координатором решавају. Тимови
су петочлани или шесточлани (у зависности од услова), а састављени су после
пријаве и селекције на конкурсу. Сви чланови тима су у електронској комуникацији са својим координатором две недеље пре доласка у лабораторију. Рад
у лабораторији је подељен у неколико фаза које зависе од теме и самог експеримента. После експерименталног рада наставља се са електронском
комуникацијом где се тумаче резултати и ради на изради и презентацији постера. На традиционалној манифестацији „Отворена врата” полазници
презентују своје резултате и до сада је излазност била 100%. Осим постер
секције ученици су имали прилику да своје резултате презентују и усмено.
Прве године од 13 тимова 3 тима су имала и усмену презентацију, што износи
23,07%, док се друге године тај проценат попео на 26,66% tј. од 15 тимова 4
тима су била спремна да своју презентацију изложе усмено.
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Табела 2. Тврдње полазника „Винчиних научионица“, родитеља и наставника по
Ликертовој скали
Тврдња за полазнике
1.
2. 3.
4.
5.
1. Волим да радим експерименте.
7%
93%
2. Наставићу даља истраживања.
10%
90%
3. Хоћу поново да дођем у посету Институту.
5%
95%
4. Са задовољством ћу се укључивати у будуће
1%
10% 89%
пројекте Института.
Тврдња за родитеље
1. Дете је дошло задовољно из Института
5%
25% 70%
2. Дете је показало интересовање за природне
10% 5%
85%
науке.
3. Дете је показало интересовање за сличне
20% 10% 70%
програме и тражило одобрење да се укључи у
исте.
4. Дете нам је презентовало шта је радило у
15% 35% 60%
Институту.
Тврдња за наставнике
1. Ученик је презентовао своје резултате
100%
2. Ученици су показали интересовање за програме
15%
85%
Института.
3. Спремна/ан сам да усавршим своје знање у
10% 90%
области науке.
4. Спремна/ан сам да учествујем у развијању нових 20%
10%
70%
програма за ученике.
1-уопште се не слажем; 2-углавном се не слажем; 3-немам став; 4-углавном сам
сагласан; 5-сасвим сам сагласан.

Резултати приказани у табели 2 потврђују да су програми ИНН „Винча“ веома
атрактивни међу основцима и средњошколцима и да би 95% њих поново дошло у Институт, а досадашња пракса је показала да имамо велики број
„повратника“ на научионицама. До сада су сви ученици презентовали своје
резултате, а 85% њих показује интересовање за остале програме ИНН „Винча“.
Сви полазници „Винчиних научионица“ су добили сертификат о завршеном
програму. Досадашње искуство је показало да су полазници научионица
углавном средњошколци који су заинтересовани за наставак школовања.
Међутим, ученици средњих стручних школа (фармацеутска, хемијска,
пољопривредна) могу да буду обучени да раде на одређеним инструменталним
методама и да добију сертификат за рад у лабораторији, као и гимназијалци
који су заинтересовани за студије на Медицинском, Фармацеутском, Стоматолошком факултету и другим. Добијањем сертификата професионалног признавања отвара се могућност за стварање партнерства између образовања и
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запошљавања. Професионално признавање потребно је ускладити са Националним оквирима квалификација (НОК), као и Европским оквиром
квалификација (ЕОК). Обзиром да је у Србији НОК у изради, па самим тим и
усклађивање са ЕОК, препознавање програма Института за нуклеарне науке
„Винча“ од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја би
било од великог значаја.
Ове године у марту организоване су и прве међународне „Винчине
научионице“. За програме ИНН „Винча“ постоји велико међународно интересовање и у плану су сарадње и на том нивоу. На тај начин, повезивањем са
другим земљама и културама омогућићемо полазницима програма следеће:
 развој основних и трансверзалних вештина
 коришћење иновативних педагошких приступа усмерених на будуће
студенте (средњошколце)
 развој одговарајућих метода за оцењивање и потврђивање вештина које
су стечене после завршетка програма
 приступ отвореном образовном систему.
Полазници програма „Винчина зимска чаролија“ били су суочени са једном
новином. Један од задатака полазника „Винчиних научионица“ је био да своје
знање поделе са другарима. Испоставило се да хоризонтално преношење
знања (ученик-ученику) има бољи исход од вертикалног учинка. Полазници
претходних научионица су се показали као добри предавачи и асистенти у
лабораторији и њихова ангажовања су настављена даље у другим програмима
образовања ИНН Винча.
Пројекат „Винчина зимска чаролија“ показује да је могућа сарадња
средње стручне школе и Института, овај пројекат је само један од видова
тренутних и будућих сарадњи ове две институције.
Током летњег распуста реализовани пројекат „Винчина летња сцена“
представио је полазнике „Винчиних научионица“ као излагаче својих резултата широј публици. Сви заинтересовани посетиоци током јула и августа
месеца на Ади Циганлији имали су прилике да се упознају са досашњим истраживањима младих научника. На основу разговора које су вођени на лицу
места, пролазници су били заинтересовани за неформални вид сарадње а, сем
тога, можемо слободно рећи да је подстакнуто интересовање за научни рад.
Посетиоци штанда су имали могућност да се упознају са научним радницима,
као и са средњошколцима, полазницима „Винчиних научионица“. Родитељи
који су били са децом подржали су овакав вид упознавања деце са научним радом, а заинтересовани суграђани су са великом пажњом пропратили демонстрације и трибине наших сарадника. А свакако највише охрабрује то што су
најмлађи провели највише времена на штанду и што су били најактивнији и
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најрадозналији. Посетиоци програма „Винчина летња сцена“ били су у
прилици да се упознају са различити темама, као што су: уклањање тешких
уља из воде, свет минерала, свет протеина, шта изазива грип, шта је водонична
енергија, како се од глине добијају геополимери, и др.
На основу приложених резултата се види да се полазници „Винчиних
научионица“ прате током читаве школске године. Постоје и полазници који
нас прате од самог почетка. Наши најбољи полазници који су са својим истраживањима остварили запажене резултате постали су стипендисти НИС-а и
добитници међународних и домаћих награда. И ове године, традиционално у
мају по трећи пут ће бити представљени резултати прошлогодишњих научионица и биће најављени будући пројекти.
Дискусија
Креативност се успавала у вртићима и породици, а циљ програма „Припрема
за путовање у свет науке“ је управо да се та креативност пробуди првенствено
у кући, а самим тим и у вртићима. Потребно је такође охрабрити васпитаче да
се ухвате у коштац са науком и обучити их да једноставне експерименте
изводе самостално. Програми стручног усавршавања, васпитача, мединциских
сестара, педагога, директора су неопходни и ти програми би морали да буду
препознати од стране Министраства за просвету, науку и технолошки развој, а
првенствено од стране Сектора за предшколско образовање уз обавезну
сарадњу са другим Секторима у Министарству. Кроз те програме, полазници
би морали да прођу кроз обавезну обуку и оспособљавање за рад у
Лабораторији. На тај начин обучени васпитачи неће бити у „страху“ да ли су
способни или не да изведу одређене експерименте. Само обучени васпитачи су
сигурни и поуздани сарадници за научно описмењавање деце. Увођењем
научног програма у предшколским установама подстиче се дечја радозналост
и развијају се њихове вештине и навика да истражују свет око себе. Ови
принципи су у складу са конструктивним приступом учења, где деца активно
конструишу знање кроз физичке и менталне интеракције са објектима и
људима који их окружују. Потребно је да предшколско окружење подржава
дечју радозналост и подстиче истраживање и експериментисања. Васпитачи
могу да створе амбијент да варнице дечје радозналости подржавају и негују
природну склоност деце да се укључе у научно истраживање. Физичко
окружење даје деци приступ разним објектима и материјалима за истраживање. Социјално окружење подстиче атрибуте важне за учење као што су
радозналост, отвореност, критичке рефлексије, поштовање доказа, независност
мисли, истрајност и сарадња. У предшколском окружењу могуће је
обезбедити:
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 да дете буде истраживач; самим тим детету се пружа могућност да истражи
свој свет
 нова питања која подстичу децу да размишљају и говоре
 упознавање деце са новим терминима, укључујући их у научном смислу у
токове експеримента, као што су посматрање, истраживање, предвиђање,
итд.
 демонстрацију експеримента и обуку о правилном коришћењу
лабораторијског посуђа
 да деца деле своја запажања и изнесу своја мишљења.
 поштовања правила заштита животне средине
Осим тога, дечји поглед на свет и њихово интуитивно схватање доносе науци
много идеја о томе како ствари функционишу, а срж науке и јесте експериментисање, а циљ је да се подржи дечја научна мисао, а не само да се да
тачан одговор.
Поред програма за предшколско образовање, ученике основних и средњих школа, сарадници Института за нуклеарне науке „Винча“ отворени су за
сарадњу са васпитачима, учитељима, наставницима и професорима у циљу
побољшања и увођењу иновативних метода у образовно-васпитни систем.
Једноставни експерименти се могу реализовати помоћу материјала који се
налазе свуда око нас, не захтевају скупу апаратуру и по правилу подразумевају
једноставну процедуру. Праћењем основних фаза научних експеримената као
што су: дефиниција проблема, формулација хипотезе, реализација експеримента, анализа резултата, извођење закључака и излагање резултата,
једноставни експерименти омогућују увођење научних метода у наставу
физике, хемије и биологије. Подиже се квалитет наставе увођењем иновативних метода. Познато је да применом једноставних експеримената имамо
позитивне ефекте на постигнућа ученика (Brunton & Thornton, 2010). Такође,
једноставни експерименти у наставном процесу имају мотивациони карактер.
Уколико се омогући самосталан рад ученика приликом реализације експеримената, као током пројекта „Винчиних научионица“, ученици развијају
моторичке способности, a aко се за реализацију експеримената одабере рад у
групама (тимови научионица) олакшава се процес социјализације ученика.
Полазници „Винчиних научионица“ који су заједно са координатором и са
осталим члановима тима решавали одређене научне проблеме имају
позитивнији став према природним наукама. Не сме се заборавити ни на
електронску комуникацију међу младима која је веома распрострањена. Наши
програми су и на тај начин доступни младим људима14. Нажалост, медијски
14

https://twitter.com/DIV_Vinca; https://www.facebook.com/drustvoistrazivacavinca
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нису испраћена сва дешавања, па се самим тим и могућност да сви буду
обавештени за исте програме смањује. У медијима постоје програми који се
баве науком за децу, такве програме је потребно подржати, пошто бисмо на
тај начин имали најмасовније научно описмењавање деце.

Слика 1. Полазници програма „Припрема за путовање у свет науке“ у емисији
„Плава птица“ програма РТС-а

Подршка медијима да кроз дечје програме на забаван начин деци дочарају
науку може да буде један од корака ка научном описмењавању најмлађих.
Преношењем знања на вертикалном нивоу у неким ситуацијама може да буде
и пример добре праксе. Неопходна је сарадња на свим нивоима, а то се
потврђује и досадашњом сарадњом која је остварена са сарадницима ИНН
„Винча“. ПУ „Чика Јова Змај“ организовао је два сајма науке за децу (2013 и
2014 године), где су се полазници програма „Припрема за путовање у свет
науке“ активно укључили и преносили знање својим другарима. Они су
другарима показали како се прави вулкан и снег, како настаје магични цртеж,
шта је чаробни коктел, слонова паста, дуга у епрувети, шта сија, а шта не и др.
Једни од најпосећенијих штандова били су штандови науке, што је још једна
потврда да је научно описмењавање пожељно у образовно-васпитном систему.
Закључак
Као резултат ових пројеката сигурна је потреба за стручним оспособљавањем
васпитача, учитеља и наставника у области науке. Досадашњи резултати су
показали да је за учење најбољи тимски рад и игра као и промена начина
приступа предавача ученицима. Увођењем научног описмењавања већ од
предшколског периода кроз образовни систем могу да се прате ефекти
промена као и да се планирају даље мере које служе за унапређење квалитета и
праведности образовања. Најважније је да се промени начин приступа школи.
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Ако се погледају резултати PISA теста јасно се уочава да је репродуктивно
знање ученика солидно, међутим добијени резултати реализованих пројекта
указују на то да могу утицати да резултати PISA тестова буду бољи. Досадашњи резултати показују велику заинтересованост полазника за научно
описмењавање. Циљеви ових пројеката су да науче децу да размишљају,
повезују добијене информације и доносе одлуке. Како друштво и родитељи
очекују превише од школа битно је да се са овим процесом научног
описмењавања крене још у предшколској установи, јер је касније тешко
надокнадити пропусте. Уз подршку надлежних сектора у Министарству
просвете, науке и технолошког развоја потребно је пружити стручну подршку
како би се наука укључила у наставни програм предшколског и школског
образовано-васпитног система. Стога је неопходно да се у наставни програм
укључе и научни радници. Ангажовањем научних радника у наставни програм
створила би се конкурентност просветним радницима и иновативност
наставних програма. Неопходно је да се кроз научну стратегију препозна
образовање ученика као један од циљева у наредном периоду. Уз међусобну
сарадњу свих сектора у Министарству могуће је да се постигне заједнички
циљ. Резултати истраживања током реализације ових пројеката показују да би
се квалитет образовног система значајно поправио увођењем научног
описмењавања у образовно-васпитни систем.
Захвалница
Захваљујемо се сарадницима Института за нуклеарне науке „Винча“ и
члановима Друштва истраживача Винча (ДИВ) који су учествовали у
реализацији пројеката, као и професорима Фармацеутско-физиотерапеутске
школе. Захваљујемо се ПУ „Чика Јова Змај“ Вождовац и њеним васпитачима.
као и наставницима и полазницима који су активно учествовали у реализацији
пројеката. Такође се захваљујемо Министарству за просвету, науку и
технолошку сарадњу, Министраству за омладину и спорт, граду Београду,
Секретаријату за спорт и омладину и Центру за промоцију науке Републике
Србије који су суфинансирали пројекте.
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ КАО ФАКТОР УСПЕШНОСТИ УЧЕНИКА
НА TIMSS 2011 ИСПИТИВАЊУ ИЗ ПРИРОДНИХ НАУКА15
Весна Картал16
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

У оквиру TIMSS 2011 испитивања (Trends in International
Mathematics and Science Study) ученици 4. разреда основне школе
из Србије су први пут учествовали у једном међународном процењивању постигнућа из природних наука применом теста знања.
Ученици 4. разреда из Србије су на TIMSS 2011 тестирању из природних наука имали просечно постигнуће које је статистички
значајно изнад просека међународне TIMSS скале постигнућа 516.
Разматрали смо садржинску димензију TIMSS 2011 испитивања,
њен однос са наставним програмом Света око нас, односно Природе и друштва у Србији као и наставним програмима предмета
који се односе на природне науке у образовним системима чији
ученици су имали најбоља постигнућа на TIMSS 2011 тестирању
(Jужна Кореја, Сингапур, Финска, Jапан и Русија). Циљ
разматрања наведених односа је подстицање дискусије о утицају
прописаних наставних програма на успешност уче-ника на
тестирању из природних наука.
Кључне речи: TIMSS 2011 истраживање, природне науке,
постигнућа ученика, садр-жинске области, наставни програми.

Истраживање TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) je
међународно истраживање у чијем је фокусу испитивање образовних постигнућа ученика основних школа из математике и природних наука. У TIMSS
истраживању се испитују образовна постигнућа ученика на крају четврте и
осме године формалног школовања. Поред образовних постигнућа ученика, у
овом истраживању се прикупљају и контекстуални подаци о курикулуму,
наставној пракси, школским и породичним условима, ставовима и интересовањима ученика. Истраживање се реализује сваке четврте године и до сада
је реализовано пет истраживачких циклуса, почевши од 1995. године. Наша
15

Рад настао на основу публикације Картал, В. (2014). TIMSS 2011 – природне науке,
преглед наставног програма и збирка задатака за 4. разред. У С. Гашић Пабишић (ур.),
Педагошка теорија и пракса. Београд: Институт за педагошка истраживања.
16
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држава је учествовала у последња три циклуса: 2003, 2007. и 2011. У Србији је
2003. и 2007. године реализовано истраживање само у осмом, а 2011. године
само у четвртом разреду. Истраживање реализовано 2011. било је прво међународно истраживање реализовано у нашој земљи на узорку ученика четвртог
разреда.
Ученици 4. разреда из Србије су на TIMSS 2011 тестирању из
природних наука имали просечно постигнуће које је статистички значајно изнад просека међународне TIMSS скале постигнућа (516).
Садржинска димензија TIMSS 2011 испитивања из области природних
наука, која је у центру нашег разматрања, дефинисана је на нивоу области
(Жива природа, Нежива природа и Наука о земљи). Поредећи садржаје
предвиђене TIMSS програмом и наставне садржаје у Србији који се односе на
природне науке, највеће неподударање је утврђено у области садржаја Наука о
Земљи. За разлику од других садржаја, садржаји који су део TIMSS програма, а
односи се на Сунчев систем и људско тело и здравље, нису део важећег
наставног програма за 4. разред у Србији, али су се изучавали у 4. разреду
основне школе до пре десет година у оквиру предмета Познавање природе.
У извештају о реализованом истраживању TIMSS 2011 (Martin et al.,
2012) дата је детаљна анализа о томе колико су сами задаци са TIMSS 2011
теста релевантни за наставне програме у Србији. Процењено је да 80,7%
задатака из области природних наука, према поенима које доносе, одговара
предвиђеном наставном програму за 4. разред основне школе у Србији. По
томе се наш образовни систем налази на средини листе земаља учесница.

Пример 1. Задатак са TIMSS 2011 тестирања према: Картал, В., 2014, стр. 41.
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Представили смо један од задатака којим се испитује познавање садржаја које
се не изучава у првом циклусу основног образовања. Разматрали смо просечно
постигнуће наших ученика на овом задатку. Проценат ученика који су га тачно
решили је низак и испод међународног просека. Осим тога што се овај садржај
не налази у наставном програму Светаоко нас/ Природе и друштва, морамо да
приметимо да је мали број ученика у овај садржај упућен и неформалним
образовањем, иако је у питању садржај који се односи на људско здравље и
исхрану, а посебно узимајући у обзир период живота у коме се ученици
налазе. Овај налаз је другачији када су у питању задаци који се односе на
садржаје из области Наука о Земљи (подобласт Земља у сунчевом систему),
односно проценат наших ученика који на њих тачно одговорају је висок без
обзира што и ови садржаји нису део званичног наставног програма. Такав
налаз намеће бројна питања, а нека од њих су: Да ли је садржај који се односи
на Сучев систем посебно занимљив (пријемчив) за ученике? Да ли један број
учитеља обрађује са ученицима ову тему без обзира на то што се она не налази
у наставном програму? Да ли учитељи то чине јер им је тај садржај потребан
како би објаснили ученицима постојање годишњих доба, обданице и ноћи који
се налазе у наставном програму?
Најбоља просечна постигнућа из природних наука на TIMSS 2011
тестирању су постигли ученици из Јужне Кореје, Сингапура, Финске, Јапана и
Русије.
Поред овог налаза у главном TIMSS извештају се, због бољег
разумевања резултата процењивања постигнућа ученика, користе описи
расподеле постигнућа ученика према међународним референтним вредностима
(енг. international benchmarks). Оне су дате као бројчане вредности, али и као
описи нивоа постигнућа које су ученици остварили у решавању задатака
користећи знање, разумевање, примену или резоновање. Расподела ученика
према референтним вредностима је таква, да највећи број ученика постиже
ниску референтну вредност. Тај податак потврђује концепцију ових нивоа, по
којој су ученици који су достигли одређену референтну вредност успешно
решили захтеве са претходног, односно претходних нивоа.
Расподела ученика из Србије према достигнутим референтним
вредностима (Табела 1) је показала да има процентуално најмање ученика који
достижу напредну референтну вредност (8%), али је њихов проценат изнад
међународне медијане. На први поглед могли би бити задовољни оваквом
расподелом наших ученика, међутим ако је упоредимо са расподелом ученика
држава чији су ученици имали највећа просечна постигнућа, уочићемо
значајну разлику (Табела 2).
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Табела 1. Расподела ученика из Србије према међународним референтним
вредностима из природних наука (%) – TIMSS 2011
Референтна Опис постигнућа
Србија
вредност
Напредна
(625 поена)

Висока
(550 поена)

Ученици примењују своје знање и разумевање
научних процеса и односа и показују одређено
познавање
научноистраживачког
процеса.
Ученици показују да разумеју карактеристике
живих бића и процеса који их одликују, њихово
размножавање и развој, екосистеме, интеракције
организама са средином, као и факторе који су
повезани са људским здрављем. Испољавају
разумевање својства светлости и односа између
физичких својстава материје, примењују и
показују разумевање електрицитета и енергије у
практичним ситуацијама и показују разумевање
магнетних и гравитационих сила и кретања.
Ученици показују разумевање Сунчевог система и
грађе Земље, њених физичких карактеристика,
ресурса, процеса, циклуса и историје. Имају
почетну способност да тумаче резултате
једноставних експеримената, расуђују и извлаче
закључке из описа и дијаграма, процењују и
изнесу одређени аргумент.
Ученици примењују своје знање и разумевање
природних наука како би објаснили појаве у
свакодневним ситуацијама и апстрактним
контекстима. Ученици показују одређено
разумевање грађе биљака и животиња, животних
циклуса и процеса и размножавања. Они, такође,
показују одређено разумевање екосистема и
интеракције организама са средином, укључујући
разумевање људских реакција на спољне услове и
догађаје. Ученици испољавају разумевање
одређених својстава материје, електрицитета и
енергије, магнетних и гравитационих сила и
кретања. Показују одређено познавање Сунчевог
система и физичких карактеристика Земље,
процеса и ресурса. Ученици показују елементарна
знања и вештине у вези са научним
истраживањем. Они пореде, супротстављају и
доносе једноставне закључке и пружају кратке
описне одговоре у којима комбинују познавање
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Међун.

8%

медијана
5%

35 %

32 %

Средња
(475 поена)

Ниска
(400 поена)

научних
појмова
са
информацијама
из
свакодневних и апстрактних ситуација.
Ученици поседују основно знање и разумевање
природних наука које могу да примене у
практичним ситуацијама. Ученици препознају
неке
основне
информације
у
вези
са
карактеристикама
живих
бића,
њиховог
размножавања и животних циклуса, њихове
интеракције са средином и показују одређено
разумевање људске биологије и здравља. Они,
такође, показују одређено познавање својстава
материје и светлости, електрицитета и енергије,
силе и кретања. Ученици знају неке основне
чињенице о Сунчевом систему и показују почетно
разумевање физичких карактеристика Земље и
њених ресурса. Они испољавају способност да
тумаче информације са сликовних дијаграма и
примењују чињенично знање у практичним
ситуацијама.
Ученици показују одређено елементарно знање о
живој и неживој природи и наукама о Земљи.
Ученици
показују
знање
о
одређеним
једноставним чињеницама у вези са људским
здрављем, екосистемима и бихејвиоралним и
физичким карактеристикама животиња. Они,
такође, показују нека основна знања о енергији и
физичким својствима материје. Ученици тумаче
једноставне дијаграме, допуњавају једноставне
табеле и дају кратке писане одговоре на питања
која захтевају познавање чињеница.

72 %

72 %

91 %

92 %

Поред високог просечног постигнућа, расподела ученика најуспешнијих
држава према међународним референтним вредностима је таква, да значајан
проценат ученика ових држава остварује напредну и високу међународну
референтну вредност. Ако упоредимо расподелу ученика ових држава и наших
ученика према референтним вредностима, уочићемо да је највећа разлика пре
свега у проценту ученика који остварују напредну референтну вредност.
Трагајући за разлозима који би могли допринети високим постигнућима ученика из наведених пет држава на тестирању TIMSS 2011,
имајући у виду чињеницу да су оне успеле да задрже приближно исти резултат
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или га унапреде у односу на претходне циклусе TIMSS тестирања, сматрали
смо да би било значајно упознати карактеристике наставног програма за
природне науке у млађим разредима основне школе у овим земљама, са
посебним нагласком на наставни програм 4. разреда.
Табела 2. Расподела ученика према међународним референтним вредностима
у области природних наука – TIMSS 2011
Држава
Напредна
Висока
Средња
Ниска
референтна
референтна
референтна
референтна
вредност
вредност
вредност
вредност
Јужна Кореја

29%

73%

95%

99%

Сингапур

33%

68%

89%

97%

Финска

20%

65%

92%

99%

Јапан

14%

58%

90%

99%

Русија

16%

52%

86%

98%

Србија

8%

35%

72%

91%

Напомена: Редослед је дат према редоследу на основу просечних постигнућа.
Методологија
Проучавали смо опште карактеристике наставних програма предмета који се
односе на природне науке, прописане циљеве и наставне садржаје и издвојили
кључне сличности међу њима, a затим их упоредили са карактеристикама
наставног програма Света око нас/Природе и друштва у Србији. Као извор
података о наставним програмима смо користили TIMSS 2011 Енциклопедију17
у којој се налазе прегледи и описи важећих наставних планова и програм
држава које су учествовале у TIMSS 2011 истраживању.
Резултати
Проучавањем општих карактеристике наставних програма предмета који се
односе на природне науке, прописаних циљева и наставних садржаја пет
17

Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Minnich, C.A., Stanco, G.M., Arora, A., Centurino, V.A.S.,
& Castle, C.E. (Eds.). (2012). TIMSS 2011 Encyclopedia: Education Policy and Curriculum
in Mathematics and Science, Volumes 1 and 2. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS
International Study Center, Boston College.
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најуспешнијих држава и Србије, користећи представљену методологију дошли
смо до резултата које смо груписали у четири логички и садржински издвојене
целине.
1. Опште карактеристике програма наставних предмета који се односе на
природне науке. У Јужној Кореји, у оквиру природних наука, учење је
планирано око различитих активности повезаних са истраживањем, а према
способностима ученика. Ове активности укључују посматрање, експериментисање, истраживање и дискусију. Кроз учење се ставља нагласак на
групне, као и на појединачне активност, како би се јачали научни ставови и
комуникационе вештине, укључујући критички однос, отвореност, интегритет,
објективност и сарадњу. У учењу се наглашава целовито разумевање основних
концепата (пре него стицање фрагментарног знања) као и способност решавања проблема на научни начин, у свакодневном животу. Наставни програм
природних наука обухвата и процес слободног истраживања, којим се
ученицима пружа прилика да одаберу теме према својим интересовањима,
како би се појачало њихово интересовање за науку и развијала креативност.
За програм природних наука у Сингапуру, основно је подстицање духа
и навика научног истраживања, о чему сведочи и сама структура програма.
Истраживање се заснива на три интегрална домена, суштинска за научну
праксу: знање, разумевање и примена; вештине и процеси; етика и ставови.
У Финској, програм наставног предмета Екологија и природа ставља
нагласак на наставу која се одвија кроз истраживања и проблемски приступ,
који за полазиште има постојећа знања вештине и искуства ученика, као и
предмете, појаве и догађаје повезане са њима и њиховим окружењем.
У Јапану, програм овог наставног предмета се састоји од три дела:
општи циљеви за сваки ниво образовања, циљеви и садржаји за сваки разред
или одсек и основне информације за креирање програма и реализацију
садржаја. Свака школа је у обавези да припреми свеобухватан план за
природне науке, који укључује описе следећих аспеката наставе: циљеви и
садржаји; квалитет, способности и ставови који ће се подстицати; наставне
активности; методе и план реализовања наставе (енг. teaching framework), као
и план за евалуацију учења. У наставном програму природних наука се налази
и обавеза реализовања експеримената у настави овог предмета. Конкретно, у
основној школи, код ученика треба да се развију научна знања и појмови, као и
научне перспективе и идеје, тако што ће им омогућити да спроводе
експерименте, посматрања, да користе научне термине и концепте када
објашњавају природне појаве и процесе. Да би то оствариле, основне школе
треба да траже партнере у локалној заједници и да сарађују са музејима и
научним центрима.
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У Русији је у последњој деценији садржај научног образовања у
основном образовању усмерен на стварање равнотеже између садржаја
различитих наука (раније је удео садржаја из географије, физике, хемије био
већи) и истицање природе науке и њених метода. Као резултат тога, направљене су такве промене у настави, као што су већа примена истраживања,
пројеката, и метода оријентисаних ка интелектуалном и личном развоју
ученика. Национални план и програм има и регионални аспект, око 10%
наставног времена је предвиђено да се посвети различитим темама из
природних наука, у складу са регионалним приоритетима. Ово додатно време
омогућава ученицима да науче више о природи њихових региона, а
наставници имају прилику да учествују у активностима развијања наставних
материјала у складу са регионалним контекстом.
2.Циљеви наставних предмета који се односе на природне науке У Јужној

Кореји се кроз наставу природних наука развија научна писменост
ученика, неопходна за креативно и научно решавање проблема
свакодневног живота. Према циљевима који су дати, у наставном
програму природних наука тежи се остварењу следећег:
• помоћи ученицима да разумеју основне концепте науке кроз истраживање,
• подстаћи интересовања и радозналост у погледу научних феномена и
објеката,
• развијати вештине научног мишљења и креативног решавања проблема.
Наставни програм за природне науке за основну школу у Сингапуру има за
циљ да:
• пружи ученицима основна искустава која гради на њиховим интересовањима
и стимулише њихову радозналост у вези са околином,
• пружи ученицима основне научне појмова и помогне им да разумеју себе и
свет око себе,
• пружи ученицима прилику да развију вештине, навике, разумевање и ставове
неопходне за научно истраживање,
• припреми ученике за коришћење научних сазнања и метода у доношењу
личних одлука,
• помогне ученицима да схвате како наука утиче на људе и окружење.
У Финској, према програму предмета Екологија и природа, настава је усредсређена на одрживи развој. Главни циљ наставе је да ученици упознају и разумеју природу и окружење које је човек направио, себе и друге људе, људску
различитост, и здравље и болести. Поред главног циља, дефинисани су и други
циљеви предмета, према којима ће ученици:
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• научити да се безбедно понашају у свом непосредном окружењу и саобраћају;
• упознати крај у коме живе, посматрати промене које се дешавају и сагледати
свој завичај као део Финске и нордијских земаља;
• научити да добију информације о природи и животној средини, посматрањем, истраживањем и коришћењем различитих извора материјала;
• научити да запажају, коришћењем различитих чула и једноставних истраживачких поступака и да опишу, упореде и класификују своја запажања;
• научити да обављају једноставне научне експерименте;
• научити да читају и израде једноставне мапе и да користе атлас;
• научити да представљају информације о животној средини и да опишу и
објасне појаве и концепте;
• научити да заштите природу и очувају природне ресурсе;
• научити да развијају психичку и физичку самоспознају, поштовање себе и
других и да развијају социјалне вештине;
• научити концепте, терминологију и процедуре релевантне за здравље,
болести, промоцију здравља и да се изборе за остваривање очувања
здравља.
У Јапану, главни циљеви за природне науке од 3. до 6. разреда су: омогућити
ученицима да се упознају са природом и да спроведу посматрања и експерименте из своје перспективе; помоћи ученицима да развију своје способности за
решавање проблема; да негују наклоност према природи; да помогну ученицима да развију реалистично разумевање природних појава; и охрабрити
ученике да прихвате научне перспективе и идеје. Циљеви наставе природних
наука у четвртом разреду састоје се у помагању ученицима да:
• Развију увиде и идеје о правилностима и начину функционисања појава,
истражујући ваздух, воду, промене и стања материје и електричне појаве
повезане са струјом, загревањем и електрицитетом, као и кроз истраживање
идентификованих проблема и прављење материјала за учење са интересовањем.
• Развију љубав према живим бићима и спремност да их штите; да стекну увиде и идеје о грађи људског тела, активностима животиња, расту биљака,
метеорологији и кретању Месеца и звезда, истражујући њихово кретање,
годишња доба, температуру и време, развијајући интересовање за ове
проблеме.
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У Русији, према националном наставном програму за природне науке, донетом
2004, циљеви учења у Свету око нас су:
• Развијање вештине посматрања објеката из околине, описивање њихових
карактеристика, спровођење анализе, синтезе, решавање проблема.
• Стицање знања о свету, о јединству и разликама у природи и друштву; о човеку и његовом месту у природи и друштву.
• Развој позитивног става према околном свету, животној средини, духовној и
моралној култури, патриотизму; изграђивање потребе за укључивањем у
креативне активности у природи и друштву; одржавање и унапређивање
здравља.
3. Прописани наставни садржаји. Наставни програм из природних наука

за ученике четвртог разреда у Јужној Кореји, који су учествовали у
TIMSS 2011 истраживању, састојао се од следећих области: Покрет и
енергија, Материја, Живот и Земља и космос. Овај програм био је
повезан са основним концептима и процесима истраживања
реализованим током претходних разреда и кроз различите предмете.
Табела 3. Садржаји природних наука у 3. и 4. разреду – Јужна Кореја
Област
3. разред
4. разред
Покрет и
Својства магнета и праволинијско
Трансфер тежине
енергија
кретање светлости.
и топлоте.
Материја
Својства објеката и материје, течности Промене агрегатних стања
и гасови, раздвајање смеша.
воде.
Живот
Животни циклус животиња,
Животни циклус биљака
животињски свет.
и биљног царства.
Земља и
Време и његови ефекти на наш живот. Геолошки слојеви
космос
и фосили, вулкани
и земљотреси, промене
Земљине површине

Наставни програм за основну школу у Сингапуру обухвата теме које ученици
могу повезати са својим свакодневним искуствима и са феноменима који се
обично срећу у природи. Пет тема реализује се на нивоу основне школе:
Разноврсност, Циклуси, Енергија, Интеракције и Системи.
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Табела 4. Преглед тема из природних наука за 3. и 4. разред основне школе – Сингапур
Теме
3 и 4. разред
Разноврсност
Разноврсност живе и неживе природе (опште
карактеристике и класификација). Разноврсност
материјала.
Циклуси
Циклуси биљака и животиња (животни циклус).
Кружење материје и воде (материја).
Системи
Биљке (делови и функције биљака).
Човек (систем за варење).
Интеракције
Интеракција сила (магнети).
Енергија
Облици и употреба енергије (светлост и топлота).
Напомена. Адаптирано према Science syllabus primary, 2008, p. 10.

У Финској, према програму предмета Екологија и природа, предвиђени су
основни садржаји који се реализују у прве четири године основне школе.
Табела 5. Садржаји природних наука од 1. до 4. разреда – Финска
Наставни садржаји
1 – 4. разреда
Организми и животнa
средина

Основне карактеристике живих бића, неживе природе и
предмета; различите животне средине и адаптација организама на њих; уобичајене врсте биљака, гљива и животиња у непосредном окружењу ученика; природа кроз годишња доба;
фазе живота флоре и фауне и извори и производња хране.

Непосредно
окружењe, завичај,
свет као човекова
животна средина

Непосредно окружење, време у току дана и годишња доба;
мапе и главне карактеристике земљишта; завичај и покрајина:
природни услови, предели, средина коју је човек направио и
човекове активности; Финска, нордијске земље, други региони
у близини и свет као места где људи живе.

Природне појаве

Појаве у вези звука и светлости; заштита слуха и вида, појаве
везане за загревање, изворе топлоте; функционисање
принципа једноставних уређаја, снага различитих структура;
магнетизам и електрицитет.

Супстанце око нас

Супстанце и материјали који су део свакодневног живота;
рециклажа и очување; својства ваздуха; сагоревање и заштита
од пожара; својства и промене стања воде; искоришћавање
вода, кружење воде.

Појединац и здравље

Људско тело и фазе човековог раста и развоја у општим
цртама; свакодневне здравствене навике и брига о здрављу;
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Безбедност

болести и честе болести деце; хитни случајеви и једноставне
мере прве помоћи; значај породице, пријатељства,
интеракције, као и значај препознавања сопствених осећања за
благостање и ментално здравље.
Спречавање злостављања и насиља поштујући физичку
неповредивост, безбедност у школи, понашање у саобраћају и
избегавање опасних ситуација и несрећа код куће и у
слободно време; споразуми и правила, добро понашање,
узимајући у обзир друге људе, коришћење новца, поштовање
имовине других.

Наставни програм у Јапану за природне науке је у четвртом разреду подељен на две области: Материја и енергија и Живот и Земља.
Табела 6. Садржаји природних наука у 4 разреду – Јапан
Садржинска
Тема
Садржај
област
Материја и
енергија

Живот и Земља

Својства ваздуха
и воде

Помоћи ученицима да развију своје идеје о
својствима ваздуха и воде, истражујући
промене у запремини и притиску када су
ваздух и вода сабијени у затвореном
простору.

Метал, вода,
ваздух и
температура

Помоћи ученицима да развију своје идеје о
својствима метала, воде и ваздуха,
истражујући промене које се дешавају када
се метал, вода и ваздух загревају и хладе.

Функција
електрицитета

Помоћи ученицима да развију своје идеје о
електрицитету, истражујући функције сувом
батеријом и фотоћелијама везаним за мале
сијалице и моторе.

Грађа и кретање
људског тела

Помоћи ученицима да развију своје идеје о
односу између грађе и кретања људског
тела, истражујући кретање костију и
мишића, посматрајући кретање људи и
других животиња, уз коришћење наставних
средстава.

Годишња доба и
жива бића

Помоћи ученицима да развију идеје о
односу између годишњих доба и активности
животиња и раста биљака, проналажењем и
гајењем познатих животиња и биљака током
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различитих годишњих доба.

Временски услови

Месец и звезде

Помоћи ученицима да развију своје идеје о
временским условима и променама воде и
природе
посматрањем
температурних
промена у току дана, процеса испаравања
воде, кроз испитивање промена временских
прилика и температуре и односа воде и
водене паре.
Помоћи ученицима да развију идеје о
карактеристикама и кретању Месеца и
звезда, посматрајући их и истражујући
положај Месеца и његову боју, светлину и
положај звезда.

У Русији су обавезни минимални садржаји из природних наука за основно
образовање (1 – 4. разреда) распоређени по темама:
Свет око нас. Оно што је свет око нас – природа, друштво, појединац.
Ученици основне школе. Дневни распоред ученика. Пут од куће до
школе. Правила за организовање израде домаћих задатака код куће. Лична
хигијена, заштита и унапређење здравља.
Природа. Жива и нежива природа (разумевање односа живе и неживе
природе); природне појаве; годишња доба, временске прилике. Чврсто, течно,
гасовито стање. Лако препознатљиве особине материјала (на пример вода, ваздух). Вода у природи. Рељеф; облици рељефа (препознавање у природи, на
слици, карти). Земљиште, његов значај за живот. Минерали и њихова употреба
од стране човека. Биљке; животиње; варијабилност; услови за живот, и повезаност биљака и животиња.
Човек и природа. Грађа и основне функције човековог тела. Природа
као основни услов људског живота. Утицај човекових активности на животну
средину. Заштита природних ресурса. Црвена књига Русије (неки
представници биљака и животиња), резервати природе, национални паркови
(преглед).
Земља - планета живота. Сунце – небеско тело, извор светлости и
топлоте (општа идеја о утицају на живот на Земљи). Земља – планета.
Континенти и океани (идеја, локација у свету, мапа). Услови живота на Земљи:
светлост, топлота, ваздух, вода.
4. Кључне сличности наставних програма пет најуспешнијих држава и
резултати упоређивања са карактеристикама наставног програма Света око
нас/Природе и друштва у Србији. У свим државама чији су ученици били
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најуспешнији у природним наукама на TIMSS 2011 тестирању, ученици
изучавају садржаје природних наука у оквиру посебног наставног предмета, од
1. односно 3. разреда основне школе. Изузетак је Русија, која у наставном
плану од 1. до 4. разреда има композитни предмет Свет око нас. Слично као у
Русији, у Србији се садржаји природних наука у првом циклусу основног
образовања, према важећем наставном плану, изучавају у оквиру обавезног
наставног предмета Свет око нас/Природа и друштво, али и изборних
предмета Чувари природе и Руке тесту.
У наставном програму предмета који се односе на природне науке, у
свих пет држава, стављен је посебан нагласак на извођење истраживања,
реализовање експеримената, проблемски приступ у изучавању природних
наука. У нaстaвним прoгрaмимa Свeтa oкo нaс и Прирoдe и друштвa у Србиjи
истрaживaњe и рeaлизaциja eкспeримeнaтa су дeфинисaни кao нajпoгoдниje
aктивнoсти зa рeaлизaциjу сaдржaja и углавном сe нaлaзe у сeгмeнту прoгрaмa
пoд нaзивoм Нaчин oствaривaњa прoгрaмa.
Циљеви наставних предмета у којима се изучавају природне науке у
прве четири државе (Јужна Кореја, Сингапур, Јапан и Финска) су формулисани
тако да се у њима јасно види усмереност наставе на ученика (помоћи
ученицима, пружити ученицима), док су циљеви и задаци наведених предмета
код нас најсличнији формулацијама циљева учења предмета Свет око нас у
Русији (Kartal, 2013.) Циљеви и задаци ових наставних предмета код нас су
дати као уопштене формулације из којих се често не може јасно видети
активна улога ученика у настави, нпр. „очување природне дечје радозналости“
(Pravilnik o nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog
obrazovanja i vaspitanja, 2011). У појединим дефинисаним циљевима и
задацима ових предмета у Србији није довољно видљиво усмеравање ученика
да преузму активну улогу у истраживањима, што је недвосмислено
дефинисано у циљевима и задацима наведених предмета у разматране четири
државе. Иако су циљеви и задаци предмета Свет око нас и Природа и друштво
најусаглашенији са циљевима и задацима руског предмета Свет око нас
издвojили би рaзлику кoja сe oднoси нa рeшaвaњe прoблeмa кao jeднoг oд
зaдaтaкa oвoг нaстaвнoг прeдмeтa у oбe држaвe. У рускoм дoкумeнту oн
пoдрaзумeвa рeшaвaњe прoблeмa рaзличитих нивoa слoжeнoсти, дoк сe у
циљевима и зaдaцимa српскoг Свeтa oкo нaс oн oгрaничaвa нa рeшaвaњe
jeднoстaвниjих прoблeмa. У нaстaвнoм прoгрaму Прирoдe и друштвa
рeшaвaњe прoблeмa сe пoмињe кao мeтoдa учeњa у oквиру Нaчинa
oствaривaњa прoгрaмa, a нe у оквиру циљeвa и зaдaтaкa прeдмeтa.
За разлику од разматраних наставних програма наведених држава
наставни програм Света око нас/Природе и друштава у Србији има другачији
приступ прописивању садржаја који се изучава у оквиру предмета. Наиме, у
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разматраним наставним програмима су дати основни или минимални наставни
садржаји, док су у наставном програму Света око нас/Природе и друштва
прописани сви садржаји који се реализују у настави. У наставном програму
Света око нас/Природе и друштва прописани садржаји су дати као називи
наставних јединица уз недовољно информативне коментаре у заградама. Такви
коментари који најчешће нису довољно јасне и прецизне смернице о томе шта
су садржаји које треба обрадити, а поготово шта су конкретни исходи учења за
прописане наставне јединице често доводе до разлика у тумачењу ширине и
дубине садржаја из наставног програма. Поред наведеног, у Србији, у
наставном програму за Свет око нас за први и други разред поред дефинисаног
наставног садржаја прописан је и број часова за реализацију тог садржаја по
наставним темама и наставним јединицама. Флексибилност наставног
програма Природе и друштва за трећи и четврти разред у Србији огледа се у
дистрибуцији расположивог броја часова, јер уз наведене наставне теме и
јединице није одређен број часова.
Садржаји који се односе на грађу и основне функције човековог тела,
заступљени су у разматраним програмима свих држава, осим Јужне Кореје.
Слична ситуација је и када су питању садржаји који се односе на Земљу и
космос, тј. овај садржај je део наставних програма већине наведених држава. У
наставном програму Природе и друштва садржаји наведени у овом пасусу
нису заступљени од 2004. године, од када не постоји наставни предмет
Познавање природе у нашем образовном систему.
Дискусија
Утврђујући кључне сличности наставних програма пет најуспешнијих држава
и упоређујући их са карактеристикама наставног програма Света око
нас/Природе и друштва у Србији истакли бисмо разлику у месту које
истраживања и реализовањe експеримената заузимају у наставним програмима
који се односе на природне науке. Посебно бисмо се осврнули и на
флексибилност у реализовању наставног програма и избору наставних
садржаја. Мишљења смо да ове две карактеристике највише доприносе
разлици у приступима наставном програму предмета који се односе на
природне науке ових држава и наставног програма Света око нас/Природе и
друштва. Наведене разлике на конкретнијем нивоу смо дефинисали у виду
препорука и подстицања стручне расправе о структури наставног програма за
природне науке у првом циклусу основног образовања.
 Дефинисати циљеве учења предмета у којима ће се јасно видети
усмереност наставе на ученика и његова активна улога у њој.
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Наставне садржаје у програму дати као основнe или минималнe
садржајe које треба реализовати, оставити простор учитељима за избор
осталих садржаја према дефинисаним циљевима и исходима учења.
Ставити у први план истраживање и реализацију експеримената у
настави.
Покренути стручну расправу о постојању посебног наставног предмета
који се односи на природне науке и о ревизији садржаја у оквиру
предмета.
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ОД ПОСТОЈЕЋЕГ КА МОГУЋЕМ МАТЕМАТИЧКОМ ОБРАЗОВАЊУ
Јасмина В. Милинковић18
Учитељски факултет, Универзитет у Београду

У раду ћемо се бавити могућностима увођења нових елемената у
наставни програм математике за млађе разреде основне школе у
Србији. Примењујући аналитичко-синтетичку методу, упоредићемо садржаје програма Математике у Србији са 1) математичким
садржајима међу-народног истраживања TIMSS-а и 2) курикулима
одабраних земаља, Сингапура и Јужне Кореје (као најбоље
пласираних) као и САД и Русије (као високо пласираних земаља са
посебним истраживачким резултатима у области учења и наставе
математике). На основу анализе биће дати предлози који се
односе на допуну циљева наставе математике у складу са
позицијом да курикулум треба да одсликава културу којој припада
и да, најопштије узето, припреми децу за друштвени контекст у
коме ће активно учес-твовати. Посебно дискутоваћемо о значењу и
импликацијама препознавања потребе оствари-вања математичке
писмености и развоја мате-матичко логичког мишљења. На основу
анализе и дискусије понудићемо конкретизоване предло-ге за
обогаћивање садржаја новим темама: прикупљање и обрада
података, уочавање обра-заца, математичко моделовање као и
додатним елементима постојећих тема: процене величине (броја,
мере), децимални запис броја, размера, сагледавање и орјентација
у простору. Oви садржаји не заузимају истакнуто место или нису
ни присутни у актуелном програму у Србији. У прилог дискусији
сумираћемо резултате темат-ски релевантних одабраних истраживања у Србији у области методике математике којима су
испитиване управо могућности увођења елеме-ната вероватноће и
статистике, децималног записа рационалног броја, интегративног
прис-тупа и реалистичног математичког приступа. Најзад,
коментарисаћемо методичке аспекте бављења новим садржајима, а
посебно потребу повезивања апстрактних математичких садржаја
са реалистичним проблемима и интегрисања са другим областима.
На крају, у раду ћемо се освр-нути и на предуслове за остваривање
унапре-ђења математичког курикулума. Циљ рада је да понуди
18
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аргументоване предлоге унапређења програмских садржаја и
приступа настави математике у ширем оквиру реформи образовног система и креирања образовних политика. Математички курикулум остварује се уз огра-ничавајуће факторе будући да се све
одвија у временским и другим оквирима што нас спре-чава да
остваримо све што пожелимо али нас не спречава да постигнемо
више.
Кључне речи: математички курикулум, методи-ка математике,
наставни програм, наставни садржаји, TIMSS.
У раду се бавимо могућностима увођења нових елемената у наставни програм
математике за млађе разреде основне школе. Примењујући аналитичко-синтетичку методу, упоредили смо садржаје програма Математике у Србији са 1)
математичким садржајима међународног истраживања TIMSS-a и 2)
курикулума Сингапура и Јужне Кореје, САД и Русије. На основу анализе
формирани су предлози који се односе на допуну циљева наставе математике у
складу са позицијом да курикулум треба да одсликава културу којој припада и
да, најопштије узето, припреми децу за друштвени контекст у коме ће активно
учествовати. Посебно смо дискутовали о значењу и импликацијама препознавања потребе остваривања математичке писмености и развоја математичко
логичког мишљења. На основу анализе и дискусије проистиче предлог да се
уведу нове тематске целине: прикупљање и обрада података, уочавање
образаца, математичко моделовање као и да се неке од постојећих наставних
тема допуне новим елементима: процене величине (броја, мере), децимални
запис броја, размера, сагледавање и орјентација у простору. У прилог
дискусији сумирали смо резултате тематски релевантних одабраних
истраживања у Србији у области методике математике којима су испитиване
могућности увођења елемената вероватноће и статистике, децималног записа
рационалног броја, интегративног приступа и реалистичног математичког
приступа. Најзад, размотрили смо методичке аспекте бављења новим
садржајима. Посебно истичемо потребу повезивања апстрактних математичких садржаја са реалистичним проблемима и интегрисања са другим
областима. На крају, у раду смо се осврнули на предуслове за остваривање
унапређења математичког курикулума. Нагласимо овде да је од кључног
значаја обука учитеља као и припрема одговарајућих уџбеника. Циљ рада је да
понуди аргументоване предлоге унапређења програма и приступа настави
математике у ширем оквиру реформи образовног система и креирања
образовних политика. Математички курикулум остварује се уз ограничавајуће
факторе будући да се све одвија у временским и другим оквирима што нас
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спречава да остваримо све што пожелимо али нас не спречава да постигнемо
више.
Кључне речи: математички курикулум, методика математике, наставни
програм, наставни садржаји, TIMSS.

Образовни системе одликује динамичност и променљивост. Промене су често
споља условљене друштвеним променама политичких услова, филозофских
погледа, научних открића. Промене у савременом образовном систему
најчешће нису ограничене на одређене фазе школовања или предметне
области, већ воде целовитом суштинском преображају. Ипак у нашем раду
ограничићемо се на бављење могућношћу парцијалних промена везаних за
програмске садржаје математике у млађим разредима основне школе. Иако
парцијалне, надамо се да ћемо уверити читаоце да оне јесу потребне и да нису
нимало безначајне, како са становишта стицања математичких знања тако и
шире – оснаживања потенцијала деце за даље учење. Милинковић (2009)
указује да курикулум произилази из културе и стога се не може посматрати
независно од ње. Суштински, креирање курикулума подразумева селекцију
културних вредности (Милинковић, 2009). Управо та чињеница рађа потребу
да се искуства других образовних система не прихватају априори већ да се
анализирају имајући у виду културне вредности нашег друштва.
Правац реформи могао би бити усмерен ка проширивању или
редуковању одабраних садржаја, промени обима, дубине изучавања садржаја
као и начина изучавања појединих тема или програма у целини. Руководећи се
насумичним општим запажањима или коментарима јавности о „тежини
школе“ и „пренатрпаности градивом“ претпостављамо да би се пажња лако
могла усмерити у једном смеру, ка редукцији садржаја. Ву (Wu, 1997)
примећује тенденцију јавности па и стручних тела да олако доносе одлуке о
значајним променама у програмским садржајима, без сагледавања крaткорочних и дугорочних ефеката таквих реформи. У јавну дебату се накнадно
укључују стручњаци који нуде аргументе у другачијем правцу (Penners, Philips,
Price). Искористићемо прилику да о могућим правцима реформи математичког
образовања у Србији дискутујемо пре него што се реформа догоди.
Методологија
Примењујући аналитичко-синтетичку методу, упоредићемо садржаје програма
Математике у Србији са 1) математичким садржајима међународног
истраживања TIMSS-а и 2) курикулима четири одабране земље. Резултати
TIMSS-а 2011 детаљно су анализирани од стране интeрнационалних тимова
(Martin и други, 2012, Mullis и други, 2012 (1), Mullis и други, 2012 (2)). Ми
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смо се ограничили на анализу успеха ученика из Србије у односу на остале
земље односно просечне резултате земаља остварене на тестирању. Сингапур
и Јужна Кореја су одабране као најбоље пласиране учеснице. Међу првих
десет земаља има још земаља Далеког истока, али сматрали смо да треба,
уважавајући културне разлике, размотрити и успешне земље других подручја.
Сједињене Америчке Државе и Русија су такође у реду високо пласираних
земаља (на 10. и 11. месту) које, историјски гледано, имају врло различите
приступе настави математике. За избор ове две земље определила нас је пре
свега чињеница да обе земље улажу много напора и средстава за истраживања
у области учења и наставе математике. Из тих напора произилази и значајан
утицај на образовне политике других земаља у домену математичког образовања. Као илустрацију утицаја поменимо Нову математику (New Math)
приступ који је утврђен у САД и истраживања Крутецког и сарaдника у Русији
чији резултати су широко уважавани у међународној стручној заједници.
Напомињемо да ни у Русији ни у САД програми нису тако стриктно утврђени
као у Србији али се могу уочити карактеристични елементи који јесу присутни
у варијацијама образовних подсистема у земљи. Додајмо да чињеница да је реч
о избору, дозвољава субјективност одлуке и признање да би неко други могао
да изабере неке друге земље за упоредну анализу.
Анализа курикулума подразумевала је упоређивања таксативно наведених садржаја односно да ли се неки појам или процедура наводи у курикулуму или не. Након анализе појединачних курикулума, синтетичком методом
долазимо до утврђивања заједничких карактеристика и следствено предлога
корака ка унапређењу наставног програма математике у Србији. Анализирани
су и дискутовани резултати наших ученика на TIMSS-у по областима, на
основу објављених резултата.
Резулатати и дискусија
Када говоримо о TIMSS-у и програмским садржајима на које се односе задаци
на тесту, треба истаћи да се они одређују на основу консултација и договора
земаља учесница. На узрасту до 11 година, што одговара крају 4. разреда,
дефинисано је три основне области: Бројеви, Геометрија и Приказивање
података. Наставне теме дефинисане у оквиру ових области приказане су у
Табели 1.
У наредној табели (Табела 2) дат је детаљнији опис постигнућа ученика
Србије из три области на четири когнитивна нивоа. На првом нивоу, ниске
референтне вредности, ученици поседују одређено основно знање из
математике из дате области. На другом, средње референтне вредности,
ученици могу да примене основна знања из математике у једноставним ситуацијама. На наредном нивоу, високе референтне вредности ученици могу да
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примене своја знања и когнитивне операције приликом решавања проблема.
Најзад, на највишем нивоу, напредне референтне вредности ученици могу да
примене своја знања и когнитивне операције у разноврсним и релативно
сложеним ситуацијама и могу да објасне свој начин расуђивања. У табели 2
постигнућа деце из Србије упоређена су са међународном медијаном.
Табела 1. Наставне теме на TIMSS 2011.
Област
Бројеви

Геометрија
Приказивање података










Наставне теме
Природни бројеви;
Разломци и децимални записи бројева;
Бројевни изрази са природним бројевима;
Низови бројева.
Тачке, праве и углови;
Дводимензионални и тродимензионални облици.
Читање података и извођење закључака;
Организовање и приказивање података.

Табела 2. Опис постигнућа према референтним вредностима на TIMSS 2011 тесту из
математике (адаптирано из Станојевић и Милинковић, у штампи).
Референтна
Опис постигнућа
Србија Међународна
вредност
медијана
Ниска
Бројеви
91%
90%
-ученици могу да сабирају и одузимају
природне бројеве.
Геометрија
-ученици у извесној мери могу да препознају
паралелне и нормалне линије, познате
геометријске облике и мапе са координатама.

Средња

Висока
.

Приказивање података
-ученици умеју да читају и допуњавају
једноставне стубичасте графиконе и табеле.
Бројеви
-ученици показују да разумеју природне
бројеве, а донекле и разломке.
Геометрија
-ученици
могу
да
визуелизују
тродимензионалне
облике
на
основу
дводимензионалних репрезентација.
Приказивање података
-ученици могу да тумаче стубичасте
графиконе, сликовне дијаграме и табеле
приликом решавања једноставних проблема.
Бројеви
-ученици могу да реше текстуално задате
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72%

69%

35%

28%

проблеме који укључују операције са
природним бројевима. Могу да користе
дељење
у
различитим
проблемским
ситуацијама. Могу да користе познавање
месне вредности за решавање проблема;
-ученици могу да наставе низ како би
одредили који члан недостаје.
Геометрија
-ученици показују да разумеју осу симетрије
и геометријске одлике.

Напредна

Приказивање података
-ученици могу да интерпретирају и користе
податке из табела и графикона како би
решили проблеме, могу да користе
информације из сликовних дијаграма и
табела како би допунили стубичасте
графиконе.
Бројеви
-ученици могу да реше различите текстуално
задате проблеме за чије је решавање
потребно више сукцесивних операција, а
који укључују целе бројеве и пропорције.
Ученици показују да одлично разумеју
разломке и децимале.
Геометрија
-ученици могу да примене знање из
геометрије
о
дводимензионалним
и
тродимензионалним облицима у различитим
ситуацијама.
Приказивање података
-ученици могу да изведу закључак на основу
података који су приказани у табели и да тај
закључак оправдају.

8%

4%

Расподела ученика из Србије према достигнутим референтним вредностима је
показала да у свим нивоима имамо просеке изнад међународне медијане.
Најмањи број ученика је на напредном нивоу, свега 8%, али је и тај просек
двоструко већи него међународна медијана. Са друге стране, напоменимо да
Сингапур, као водећа земља по постигнућу ученика, има 43% ученика који су
на напредном нивоу.
Наши ученици су показали бољи успех него на претходном тестирању
2007. године. Просечан проценат тачних одговора наших ученика био је 54%.
Али, може се запазити да је велики проценат наших ученика успешан у
решавању задатака ниске и средње рефeрентне вредности. Само 35% наших
ученика успешно решава теже задатке, док 8% ученика успешно решава
задатке напредног нивоа ‒ примене знања и когнитивних операција у
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разноврсним и релативно сложеним ситуацијама и способности да се
образложи начин расуђивања.
Анализирали смо курикулуме четири одабране земље и упоређивали са
наставним програмом Србије. Након иницијалне анализе утврђена су преклапања. Уочљиво је да је наш програм најсличнији програму Русије. На пример,
у Русији и у Србији јасно се дефинише задатак савладавање основа логичког
мишљења. Такође, за ова два програма карактеристично је да већу пажњу у односу на остале посвећују својствима операција и утврђивању техника рачунања.
Ипак, у овом раду ћемо већу пажњу обратити на разлике. Прецизније,
утврдићемо елементе који не постоје у нашем наставном програму, а појављују се у сва четири курикулума.
У области Бројеви следеће теме се јављају у сва четири курикулума,
али не и код нас:
 рачунске операције сабирања и одузимања са разломцима,
 разумевање децималног записа броја (везу између назива, цифарског
записа и модела),
 операције сабирања и одузимања бројева у децималном запису,
 уочавање правилности тј. односа који важи између неколико бројева
(формирање низа, израчунавање члана низа),
 приближне вредности и процене;
Приметимо да се у наставном програму Србије међу циљевима наставе
математике наводи „да ученици савладају основне операције с природним,
целим, рационалним и реалним бројевима, као и основне законе тих операција“. Међутим таксативно наведени оперативни задаци своде овај циљ на
разумевање појма разломка као дела целине тј. да ученици „познају разломке
(наведене у програму), њихово читање, писање и значење, уз коришћење
одговарајућих термина” (Наставни програм Републике Србије, 1. циклус.).
Дакле, од 2. до 4. разреда ученици само упознају појам разломка, не учећи
рачунске операције. А затим, у петом разреду, већи део школске године уче
управо разломке. Прерaсподелом градива, померањем за ранији период, односно продужавањем укупног времена издвојеног за разломке омогућило би ученицима успешније савладавање релативно сложене технике рачунања са
разломцима.
Децимални запис броја код нас се не ради у млађим разредима основне
школе. Приметимо да наша деца касније улазе у систем обавезног школовања,
тако да та чињеница може објаснити кашњење од годину или две са бављењем
неким од наставних тема присутних у курикулумима других земаља.

112 | СЕКУНДАРНЕ АНАЛИЗЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ НАЛАЗА

У сва четири анализирана курикулума препознаје се да је процењивање
значајан елемент математичких знања у областима бројеви као и мерења. Нпр.
у америчким стандардима (National Curriculum Standards) истиче се да
„разумевање појма броја“ подразумева и „способност процене“. Заиста, ове
вештине потребне су не само као помоћне алатке при рачунању већ и у
различитим животним ситауцијама. Међутим, састављачи нашег програма не
уочавају значај развијања ни вештине процењивања и приближног рачунања.
(На TIMSS се обавезно јављају задаци процене.)
Такође, развијање способности уочавања правилности као једне од
основних карактеристика математичког начина резоновања) није препознато
као посебно значајно (Милинковић, 2009). У каснијим фазама школовања
ученици ће учити појам низа, а да у претходним годинама школовања код њих
нису плански развијане способности уочавања правилности и изражавањa
уочених образаца математичким језиком.
У области Геометрија наставни програм Србије експицитно указује да
је
„основна интенција програма у области геометрије инсистирање на
геометрији облика, као и на геометрији мерења (мерење површи).
Изучавање геометријског градива повезује се с другим садржајима
наставе математике. Користе се геометријске фигуре у процесу
формирања појма броја и операција с бројевима; и обратно, користе се
бројеви за изучавање својства геометријских фигура“
(Наставни програм, 1. циклус)
Чини се да у овој области постоји најизразитије неслагање у погледу онога
што креатори програма сматрају значајним. Уочавамо да курикулуми које смо
упоређивали са нашим, у овој области пажњу посвећују пре свега, развоју
способности визуелног сагледавања простора, оријентацији и просторном
резоновању док се према нашем програму фокусирају на стицање
елементарних знања о геометријским фигурама (квадрат, правоугаоник,
троугао) и телима (коцка и квадар). У области Геометрија следећи садржаји
нису присутни у нашем програму или им се не посвећује значајна пажња:
 подударност,
 изометријске трансформације (осна симетрија, транслација, ротација),
 неформални координатни систем за лоцирање тачке у равни,
 оријентација у простору (осим појмова лево-десно, горе-доле, изаиспред, напред-назад у 1. разреду)
 просторно резоновање.
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Ова листа говори сама за себе, али ипак истичемо да се неки од ових појмова,
као што је нпр. симетрија, у одабраним курикулумима јавља и много раније
(на предшколском нивоу). Наравно, реч је о визуелном сагледавању изометријских трансформација без удубљивања у математички апарат који их
објашњава.
Наставна тема Оријентација у простору постоји у првом разреду
основне школе у Србији, али се углавном своди на познавање термина леводесно, горе-доле, напред-назад, испред‒иза, а не и на анализу сложенијих
ситуација и сналажење у простору (уз читање мапе). Слично, у нашим
уџбеницима могу се пронаћи примери задатака који се односе на просторно
резоновање али се овој теми пажња поклања спорадично, као нека врста
додатка главном делу програма што је последица чињенице да у наставним
плановима не постоје наставне јединице посвећене томе. На крају приметимо
да су наши ученици најслабије резултате на TIMSS-у постигли управо у области Геометрије.
Најзад наставна област Обрада података уопште не постоји у нашем
наставном програму. Тако да је логично да не постоје ни теме:
 Читање и приказивање података (табеларно и графички)
 Организовање података и извођење закључака (интерпретација)
Детаљније то обухвата: читање података из табела, графички приказаних
података (пиктограма, стубичастих дијаграма и пита графика), поређење
информација у оквиру одређеног скупа података, интерпретација и коришћење
приказаних података да би се одговорило на питања која захтевају више од
једноставног читања података, поређење и спаривање различитих приказа истих података, организовање и приказивање података коришћењем табела и
графика.
Ипак чињеница је да наши ученици релативно често имају прилику да
попуне неку табелу или прочитају једноставан график у оквиру бављења
другим темама. Због тога они немају толико слаб успех на групи задатака
TIMSS-а посвећеној обради података, колико би се могло очекивати.
Методичка питања. Најзад, поставили смо питања која коначно

отварају (или затварају) могућност уношења иновација у наставном
програму.
1. Да ли су деца на датом узрасту когнитивно зрела да науче одабране
садржаје?
2. Да ли је потребно да се ти садржаји уче на том узрасту?
3. Постоје ли развијени методички путеви бављења овим садржајима?
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Напоменимо да смо се у тражењу одговора на ова питања делимично ослонили
на истраживања спроведена у Србији (Đokić, 2014; Lazić et al., 2012,
Milinković, 2007). Чињеница је да се деца истог узраста у другим земљама
успешно баве садржајима којима смо овде посветили пажњу указује да је
одговор на прво питање потврдан. Пре одговора на друго питање, могли бисмо
се запитати зашто се и иначе конкретни садржаји уче у датом узрасту. Сама
структура математичких знања је таква да се препознаје многострука
повезаност појмова и процедура. Поред тога математички појмови проистичу
једни из других и постоји логичан след њиховог упознавања (дакле не могу се
упознавати произвољним редом). Са друге стране, ипак је очигледно да
постоји извесна флексибилност.
Да ли је за децу са 11 година важно да, макар само визуелно, разумеју
изометријске трансформације? Рекли бисмо да јесте, са аргументом да та
знања помажу деци не само у сагледавању окружења (уметничких дела,
архитектонских знања), већ и у стицању знања из других предмета, нпр.
Биологије, Ликовне културе и Опште техничког образовања. У Србији су
недавно рађена истраживања могућности развијања просторног резоновања
(Đokić, 2014). Ђокић, је проверавала ефекте експерименталног програма
наставе геометријских садржаја засноване на проблемима из реалног окружења. Закључила је да је експериментални програм позитивно утицао на
успех ученика у „знању чињеница“, али и решавању математичких проблемских задатака.
Да ли је важно разумети децимални запис броја што раније? Да, јасно
је да у свакодневници деца виђају децимално записане бројеве. Важније је
међутим да се у поступку мерења и упознавања мањих и већих мерних
јединица, упознавање записивања у децималној форми рађа као логична
потреба.У Србији су већ рађена истраживања о могућностима ранијег пропедевтичког бављења разломцима, укључујући и децимални запис броја (Lazić et
al., 2012). Резултати су показали не само да су ученици успешно савладали ове
садржаје већ и да су имали виша постигнућа у наредном разреду, што говори о
дуготрајним позитивним ефектима.
Значајно је приметити да се у анализираним курикулумима, као и у
многим другим, посвећује пажња развијању способности процене и одређивања приближних вредности. Напоменимо да ова способност није алтернатива
вештини рачунања већ јој је комплементарна. Додатно, треба приметити да је
у свакодневници врло често значајно управо умеће процене и одређивања
приближног броја, које нам помаже у доношењу хитрих одлука.
Питање почетка бављења Представљањем и обрадом података је већ
пре десетак година разматрано код нас у оквиру ширег истраживања могућности бављења елементима вероватноће и статистике у основној школи
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(Milinković, 2007). Тада је добијена експериментална потврда о когнитивној
зрелости ученика за бављење приказивањем података. У прилог значаја ове
области говоре прагматични разлози. Већ у петом разреду (а и раније) од
ученика се очекује разумевање различитих начина табеларног и визуелног
(графичког) представљања података у другим предметима, као што су
Географија, Историја, Биологија. Такође, ученици се и у свакодневном животу
срећу са најразличитијим начинима графичког представљања података.
Систематско образовање у овој области могло би се ослонити на неформално
стечена знања.
Предуслови. Најзад осврнимо се кратко на предуслове за уношење
новина у наставни програм као саставни део нове образовне политике. Пре
свега, то су питања ресурса, како људских тако и материјалних. Да би се неки
од ових садржаја увели у млађе разреде основне школе потребно је оснажити
реализаторе наставног програма. Заиста, учитељима би била веома значајна
професионална методичка подршка за бављење новим темама. То би такође
имплицирало уношења нових садржаја у студијски програм учитеља.
Такође, било би потребно прилагодити наставне планове и програме.
Додавање нових тема без смањивања времена посвећеног већ постојећим темама је објективно неизводљиво са истим фондом часова. Најзад, измене у
програму подразумевају и нове односно допуњене уџбенике који би обрадили
ове садржаје на програмом дефинисан начин.
Закључaк
Високо технички развијено друштво захтева рано достизање нивоа елементарне математичке писмености и развоја математичко-логичког мишљења.
Наша анализа показала је да је у случају Математике од I до IV разреда у
Србији, наставни програм мање амбициозно постављен него што је случај са
многим другим земљама. Штавише, чини се да не постоје објективни разлози
зашто се у Србији не раде садржаји који су део курикулума успешних
образовних система. Стога смо понудили предлоге за реформисање наставног
програма увођењем нових елемената у Математику за млађе разреде основне
школе у Србији. Сматрамо да постоји довољно аргумената у прилог предлогу
за обогаћивање програма новим темама и проширивањем постојећих тема.
Математички курикулум остварује се уз ограничавајуће факторе што
нас спречава да остваримо све што пожелимо, али нас не спречава да
постигнемо више.
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ФАКТОРИ КОЈИ ДОПРИНОСЕ ПОСТИГНУЋИМА НА PISA
ЗАДАЦИМА ЧИТАЛАЧКЕ ПИСМЕНОСТИ
Драгица Павловић Бабић19
Институт за психологију, Филозофски факултет

Постигнућа ученика из Србије на међународним тестовима читалачке писмености (PISA) традиционално су статистички значајно
испод OECD просека, али је у истраживачком циклусу 2009 забележен велики напредак, док су резултати 2012. остали на истом
нивоу као 2009. Просечан скор 2009. био је за 41 поен виши од
претходног, што је једнако ефекту једне године школовања у
OECD земљама. У претходним анализама верификована је хипотеза да је напредак највећим делом резултат одређених контекстуалних фактора, као што је мотивација ученика. У овом раду је
проверавано да ли, ако се контролишу тежина ставки и способност
ученика, значајно више ученика 2006. године одустаје од покушаја
решавања задатака. У анализу су укључена два независна узорка
ученика (из 2006. и 2009), и узорак ставки које су биле коришћене
у оба истраживачка циклуса. Анализа се фокусирала на ставке до
којих су ученици дошли, али их нису урадили (прескочене ставке).
Информација о скору ученика за читалачку писменост коришћена
је да би се контролисала разлика између способности ученика
између два ПИСА циклуса и њен утицај на вероватноћу да ће
ученици прескочити изабране ставке. Резултати анализе показали
су да је просечан број прескочених ставки 2006. био значајно виши
(2006: 1,86 ставки или 8%, 2009: 1,24 ставке или 5%). Узимајући у
обзир да је постигнуће ученика 2006. било ниже него 2009,
разумно је претпоставити да већи проценат прескочених ставки
може рефлектовати нижу способност ученика. Како би се валидирала ова хипотеза, број прескочених ставки у два циклуса
упоређен је с ПИСА скором ученика као коваријатом. Показало се
да само део разлика у прескоченим ставкама може да се објасни
разликом у ученичком постигнућу, али да разлике и даље остају
значајне. Смислена употреба ових налаза односила би се првенствено на промене курикулума, пре свега матерњег језика, током
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општег образовања, као и на подизање компетенција предметних
наставника за култивисање стратегија рада на тексту код ученика.
Кључне речи: ПИСА студија, валидност, образовна постигнућа,
прескочене ставке, читалачка писменост
Читалачка писменост и евалуативна истраживања образовних постигнућа у
Србији. Евалуативна истраживања читалачке писмености у Србији, на нивоу
образовног система у целини, права су реткост; осим што је реализован врло
мали број оваквих студија у последњих неколико деценија (за детаљнији приказ видети у: Pavlović Babić, 2015), можемо да оценимо и да су те студије
међусобно веома различите и по концепту читалачке писмености који је у
њима операционализован за потребе мерење, и по образовним узрастима на
које су фокусиране, и по природи података и налаза који су прикупљени, те је
тако, практично, њихова употреба за потребе праћења и уочавања трендова
онемогућена. Као и у другим земљама балканског региона, и у Србији се
пракса тестирања постигнућа у области читања развијала кроз мали број
свеобухватних евалуативних истраживања образовних постигнућа (Havelka et
al., 1990; UNICEF, 2001). Ипак, већ и те прве свеобухватне евалуације
реализоване у Србији, поред тестирања класичних знања из области матерњег
језика, односно изолованих вештина (правопис, граматика, познавање
књижевности, вокабулар), укључиле су и комплексне, интегративне вештине
које, по својој природи, имају карактеристике компетенција, као што су
разумевање прочитаног текста и брзине читања. На жалост, од ове друге
компетенције у каснијим истраживањима се одустало, иако се показало да је
освајање виших нивоа у брзини читања увек корелирано са овладавањем
комплексним читалачким вештинама које се, пре свега, огледају у брзој
продукцији и провери хипотеза које се односе на значење већих целина текста
(Pavlović Babić, 1995). Учешћем у међународној евалуативној студији PISA и
развијањем националних тестирања (од 2001.), истраживачки читалачке
писмености у Србији померили су фокус са тестирања изолованих језичких
вештина и знања на комплексне вештине које се испољавају кроз рад на тексту
(Baucal et al., 2007; Завод за вредновање квалитета образовања, 2007; Pejić et al,
2009; Baucal et al, 2011). Развијен је и кроз неколико међусобно повезаних
истраживања проверен концепт читања као домен специфичне вештине
(ослоњене на наставни програм матерњег језика), али описан језиком когнитивних вештина које се ангажују при решавању задатака. Тиме је начињен
„први корак у описивању образовних постигнућа језиком компетенција чиме
је, последично, отворена могућност да се све евалуације, укључујући и оне
које се реализују у учионици у свакодневном раду, одвоје од нивоа репроСЕКУНДАРНЕ АНАЛИЗЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ НАЛАЗА | 119

дукције и фокусирају на сложенија постигнућа“. (Pavlović Babić, 2015: 161).
Ова истраживања значајна су јер су предложила структурални модел читања
као образовног постигнућа и дефинисала индикаторе (дескрипторе) за мерење
читања. Ипак, када је реч о сазнајном капиталу на основу којег промишљамо
питања читања као образовне компетенције и одговорности обавезног
образовања за њен развој, најзначајнија референца је Међународна студија
процене ученичких постигнућа OECD/PISA (Programme for International
Student Assessment), тачније концепт писмености развијен у овом пројекту и
налази о постигнућу ученика из Србија који су омогућили да о читању
размишљамо као о сложеним вештинама које се манифестују при раду на
тексту (Baucal & Pavlović Babić, 2010).
Читалачка писменост у међународном евалуативном истраживању
образовних постигнућа PISA. Операционализацији концепта читалачке
писмености у оквиру PISA пројекта претходила је интердисциплинарна
експертска анализа у оквиру OECD-овог пројекта DeSeCo (Definition and
Selection of Competencies), реализованог у периоду од 1996. до 2000. године
(више о пројекту у: Rychen &. Salganik, 2001; Rychen &. Salganik, 2003; OECD,
2005). Између осталих, једна од заслуга овог пројекта је увођење,одређење и
својеврсна промоција термина компетенција као централног конструкта када
је реч о образовним постигнућима. Компетенције се дефинишу и операционализују у оквиру „концептуалног прагматизма“ који подразумева дефинисање конструкта на научно плаузибилан (ослоњен првенствено на теоријска
сазнања о природи и структуралним карактеристикама знања развијена у
оквиру социјално конструктивистичких и когнитивистичких теоријских оријентација) и прагматично релевантан начин (ослоњен на процене знања потребних за наставак школовања, доживотно образовање, професионални успех
и развој, као и успешно функционисање појединца у различитим улогама у
грађанском друштву).
Компетенција се одређује као „способност (ability) да се успешно
одговори на сложене, комплексне захтеве у одређеном контексту кроз мобилизацију психосоцијалних предуслова, укључујући и когнитивне и некогнитивне аспекте“ (Rychen &. Salganik, 2003: 32). Другим речима, компетенције
се виде као унутрашње менталне структуре, као диспозиције или ресурси
„уклопљени у индивидуу. Веома је широк распон атрибута који се виде као
компоненте унутрашње структуре компетенције. Међу различитим ауторима
нема несагласности око тога да когнитивне способности вишег реда (нпр.
аналитичко или критичко мишљење, способност доношења одлука, способност решавања проблема) и укупна или специфична знања морају бити
мобилисана за компетентно постигнуће“ (Pavlovic Babic & Baucal, 2011:56).
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Концепт читалачке писмености, ослоњен на овакво одређење
компетенција, операционализован је у међународним евалуативним истраживањима, као што су OECD/PISA и PIAC или IEA/PIRLS. У основи концепта
леже когнитивистичка схватања која истичу интерактивну природу процеса
читања и конструктивистичку, стваралачку природу процеса разумевања.
Когнитивисти сматрају да се значење текста конструише у интеракцији текста
и читаоца у контексту који захтева специфично читалачко искуство
(Rosenblatt, 1976; Anderson & Pearson, 1984; Chall, 1983; Walter, 1994, po Mullis
& all., eds., 2006). У ову интеракцију читалац уноси когнитивне и метакогнитивне стратегије рада на тексту, као и претходна знања и искуства,
укључујући и специфична знања и искуства стечена у ситуацијама читања као
што је нпр. коришћење текстуалних и ситуационих подстицаја. Разумљивост
текта, осим садржајем, дефинисана је и формалним карактеристикама (структурални и лингвистички елементи), док контекст одређује циљ за који се чита,
а преко циља, и процесе читања који су примерени циљу и тексту.
Овакво одређење читалачке писмености ставља нагласак на значај
читања у активној и критичкој партиципацији у друштву, чиме се промовише
способност ученика да критички разматра прочитане информације и користи
их у различите сврхе (Pavlović Babić, 2015).
На основу свих ових одредница, у оквиру PISA пројекта развијена је
следећа дефиниција читалачке писмености: Читалачка писменост подразумева разумевање, коришћење и размишљање о писаним текстовима, да би се
постигли лични циљеви, развила знања и потенцијали и учествовало у животу
друштвене заједнице (Kirsch & al., 2002).
У процесу операционализације читалачке писмености за потребе мерења, издвојене су три основне карактеристике на којима почива одређење мере
постигнућа у читању: текст, аспекти и ситуације. За даље разумевање теме
којом се бави овај рад, од посебног значаја су аспекти читања, па ћемо
издвојити ову карактеристику и детаљније је приказати.
Аспекти читања су, у суштини, менталне стратегије, приступи или
процеси које читалац користи у сусрету са текстом, а три основне категорије
су: приступ информацијама и проналажење информација; повезивање и
интерпретирање; промишљање и евалуација (OECD, 2009). Приступ информацијама и проналажење информација подразумева брзо прегледање, претраживање, уочавање и избор релевантних информација. Повезивање и
интерпретирање информација су процеси који служе да читалац изгради
смисао текста. Задаци повезивања од читаоца траже да разуме однос (односе)
међу појединим деловима текста. Интерпретирање подразумева процес изграђивања смисла на основу информација које нису (увек) потпуне или
експлицитне. Извођење закључака омогућава читаоцу да иде даље од дословне
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интерпретације текста и да попуни „празнине“, неизвесности у значењу. Задаци овог типа захтевају логичко разумевање и организацију информација у
тексту. Промишљање и евалуација – размишљање о тексту и вредновање
његовог садржаја или форме претпоставља интеракцију и позивање на претходна знања, искуства и идеје. Читалац пореди чињенице и ставове изнете у
тексту са сопственим представама, сазнањима и ставовима, процењује њихову
заснованост, открива противречности и неконзистентности, анализира аргументе и контрааргументе, доказује и оповргава, артикулише и брани сопствено
гледиште и став. Он тражи доказе у тексту и супротставља их доказима из
других извора информација, користећи општа и специфична знања, али исто
тако и способност апстрактног размишљања.
Питања отвиреног типа у области Промишљање и евалуација и
постигнућа ученика из Србије. У погледу природе захтева, начелно су когнитивно најсложенији задаци који припадају скали Промишљање и евалуација.
Међутим, ових задатака има на свим нивоима постигнућа, сем првог, јер је и
овде доследно спроведена идеја о развојности компетенција, тако да се и на
основу појединачних ставки може видети како се захтеви постепено усложњавају.
Задаци из области Промишљање и евалуација типично се проверавају
питањима отвореног типа. Иначе, отворена питања до скоро нису била
карарактеристична за свеобухватна истраживања због могућих проблема са објективношћу оцењивања. Међутим, процењено је да се ова компетенција може
проценити само у ситуацији када је ученик у прилици да пронађе решење за
које сматра да је примерено задатку и да га формулише својим речима. У овим
задацима од читаоца се тражи да објективно и критички разматра форму
текста, његову структуру, жанр, начин и стил писања; да разуме утицај таквих
одлика текста као што су хумор, иронија и логичка организација; да разликује
чињенице од интерпретације, као и ауторове евентуалне пристрасности,
предрасуде и суптилне, прикривене тежње ка убеђивању читаоца.
У табели 1 дат је приказ ове компоненте читалачке писмености по
нивоима постигнућа, као и постигнућа ученика из Србије по овим нивоима у
два истраживачка циклуса – 2006. и 2009.
Напредак у читалачкој писмености 2009 и фактори који објашњавају
напредак. Просечно постигнуће младих петнанестогодишњака из Србије на
PISA 2009 скали читалачке писмености је 442 поена (SЕ = 24). То је
статистички значајно ниже просечно постигнуће у односу на OECD просек и
то за 51 поен што одговара ефекту од око 1,25 година школовања у OECD
земљама.
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Табела 1: Нивои постигнућа у задацима промишљања и евалуације на тесту
читалачке писмености у међународном пројекту PISA и постигнућа наших ученика
Опис постигнућа
Шести ниво
У задацима промишљања и евалуације од читаоца се тражи да изводи претпоставке
или критички разматра сложен текст који се бави релативно непознатим темама,
узимајући у обзир вишеструке критеријуме или различите тачке гледишта, и
примењујући софистицирано разумевање на основу контекста изван самог текста.
Задатке на овом нивоу решило је:
2009: 0,0% ученика
2006: 0,0% ученика
Пети ниво
Задаци промишљања захтевају критичко разматрање или постављање хипотеза на
основу специфичних знања. И задаци интерпретирања и задаци промишљања траже
потпуно и детаљно разумевање текста чији садржај или форма нису уобичајени. У
свим аспектима читалачке писмености, задаци на овом нивоу по правилу захтевају рад
са концептима који су у супротности са очекивањима.
Задатке на овом нивоу решило је:
2009: 0,8% ученика
2006: 0,3% ученика
Четврти ниво
У задацима промишљања на овом нивоу од читаоца се очекује да користи формално
или свакодневно знање да би формулисали хипотезе или критички разматрали текст.
Читаоци треба да покажу да су коректно разумели дуг и сложен текст чији садржај или
форма не морају да буду уобичајени.
Задатке на овом нивоу решило је:
2009: 8,7% ученика
2006: 4,2% ученика
Трећи ниво
Задаци промишљања на овом нивоу траже повезивање, поређење и објашњавање, или
критичко разматрање неке карактеристике текста. Неки од задатака промишљања
траже фино разумевање текста ослоњено на познато, свакодневно знање. Други задаци
не захтевају разумевање текста до детаља, али траже од читаоца да закључује на
основу знања која не спадају у свакодневна знања.
Задатке на овом нивоу решило је:
2009: 34,0% ученика
2006: 20,2% ученика
Други ниво
Типични задаци промишљања на овом нивоу захтевају од читаоца да прави поређења
или успоставља вишеструке везе између текста и општег знања, на основу личног
искуства и ставова.
Задатке на овом нивоу решило је:
2009: 67,2% ученика
2006: 48,3% ученика
Напомена: с обзиром да је реч о развојној скали, подаци о постигнућу дати су
кумулативно. То значи да нпр. 34% ученика који се налазе на трећем нивоу постигнућа
могу да решавају задатке са тог и нижих нивоа, али не и са виших.
(адаптирано према Павловић Бабић, 2015 и Бауцал и Павловић Бабић, 2009)
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Са овим просечним постигнућем ученици из Србије су направили веома
велики напредак у односу на два претходна тестирања. У првом тестирању у
којем су учествовали, 2003. године, ученици из Србије су у просеку остварили
412 поена (OECD, 2004), а у наредном циклусу, 2006. године, читалачка
писменост ученика из Србије је пала за 11 поена на 401 поен (OECD, 2007).
Међутим, у истраживачком циклусу 2009 остварено је велико побољшање у
читалачкој писмености, док су резултати из 2012. идентични оним из 2009,
како по просечном постигнућу, тако и по дистрибуцији ученика по нивоима
постигнућа (OECD, 2004, 2007, 2010, 2013). Просечан скор 2009. је за 41 поен
виши него у претходном циклусу, што је једнако ефекту целе године
школовања у OECD земљама. Истовремено, то је друго највеће побољшање
икада забележено у PISA истраживању (за 43 поена своја постигнућа
унапредио је Чиле захваљујући структуралним променама у образовном систему, а, пре свега, захваљајући суштинским изменама курикулума), а овако
велики напредак је редак преседан у истраживањима овог типа у којима се
постигнућа исказују на робусним скалама.
Када се резимирају налази о расподели ученика из Србије по
различитим нивоима развијености читалачке писмености може се рећи да
сваки трећи ученик након 10 година школовања још није достигао минимални
ниво функционалне писмености (ниво 2), док веома мали број ученика из
Србије успева да достигне највише нивое читалачке писмености. Иако сваки
трећи ученик из Србије није достигао ниво функционалне писмености, овај
резултат представља веома значајан напредак у односу на резултате из
претходног тестирања које је било реализовано 2006. године. Наиме, 2006.
године 52% ученика је, на основу постигнућа, било сврстано у категорију
функционално неписмених што значи да је 2009. године проценат функционално неписмених умањен за скоро 20 процентних поена (Pavlović Babić i
Baucal, 2010: 255). Из табеле 1. видљиво је да је, сем на најнижим нивоима
писмености, значајан напредак остварен и на свим другим нивоима, посебно
на трећем, који представља ниво на којем више нису кључна знања
репродуктивног типа, већ се од ученика одређен степен самосталности у
интегрисању знања из различитих извора. Значајнијег помака нема једино на
највишим нивоима постигнућа. Наиме, за ученике из Србије шести и највиши
ниво постигнућа и даље је неосвојива територија, док се број ученика на петом
нивоу повећао и то статистички значајно. Међутим, овде се ради о изузетно
ниском уделу ове групе ученика у општој ученичкој популацији (испод 1%),
па тај напредак и даље остаје у зони разочаравајуће ниских вредности.
Као и у случају Чилеа, пожељно би било да се и у Србији напредак у
читалачкој писмености може објаснити унапређењем квалитета наставе.
Међутим, системских промена курикулума није било, као што није било ни
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структуралних промена на нивоу образовног система у целини. Захваљујући
већем броју програма стручног усавршавања запослених у образовању, као и
обавези стручног усавршавања, може се претпоставити да је било ефеката ових
програма на квалитет наставе, иако је питање да ли су ови програми успели да
значајно промене доминантно предавачку наставу која је усмерена ка усвајању
академских знања. Питање је који су онда фактори допринели изузетном побољшању просечног постигнућа ученика из Србије на скали читалачке
писмености? Резултати који су приказани раније показују да је просечно
постигнуће подигнуто углавном захваљујући чињеници да је у великој мери
смањен проценат ученика који не достижу ниво 2. Међутим, померање ученика са доњег дела скале преко границе другог нивоа није било праћено
повећањем броја ученика на два највиша нивоа. Укупно гледано, „сматрамо да
има довољно основа да се претпостави да је овај велики напредак у просечном
скору на скали читалачке писмености резултат већег ангажовања и веће
мотивације и ученика и наставника у оквиру PISA 2009 него што је то био
случај 2006. године“ (Pavlović Babić & Baucal, 2010: 256). У прилог томе иде и
чињеница да је за PISA студију 2006. године Министарство просвете било
углавном незаинтересовано, док је 2009. године PISA студија реализована уз
пуну подршку Министарства просвете. Промена односа према PISA студији је
утицала да се школе, наставници и ученици буду више мотивисани да остваре
добре резултате. Овај мотивациони фактор је у највећој мери могао да утиче
на побољшање постигнућа на доњем делу скале. Дакле, „наша претпоставка је
да је значајан број ученика који су имали тешкоће са PISA задацима 2006.
године лако одустао од њиховог решавања, док су се 2009. године такви
ученици више потрудили и успели да реше макар задатке са нижих PISA
нивоа. Међутим, на горњем делу скале мотивација без одговарајућих
компетенција није могла да делује на побољшање скорова“ (Pavlović Babić &
Baucal, 2011: 70).
Истраживачко питање: да ли је фактор који објашњава напредак
мотивација ученика за постигнућем. У претходним анализама смо проверили
неке могуће разлоге толико великог побољшања верификујући хипотезу да је
оно највећим делом резултат одређених контекстуалних фактора као што су
већа мотивација ученика услед веће званичне подршке PISA истраживању и
важности која је овом истраживању дата у јавности, него стварног побољшања
квалитета образовања (Pavlović Babić & Baucal, 2011). Уколико је хипотеза о
већој мотивацији тачна, онда би то требало да се одрази на ученичке стратегије решавања задатака у тесту. Прецизније, очекивали бисмо да су се
ученици, услед више мотивације за постигнућем, значајно чешће одлучивали
да покушају да реше задатке у ситуацијама када нису сигурни у решење.
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Стога је истраживачко питање: ако се контролишу тежина ставки и ученичка
способност, очекивало би се да је значајно више ученика 2006 године
одустајало од покушаја решавања задатака. Другим речима, налаз да промена
у прескоченим задацима не може да се објасни тежином задатка, нити
способношћу ученика подржао би хипотезу о већој ученичкој мотивацији за
постигнућем.
Методоологија
У анализу су била укључена два независна узорка ученика који су учествовали
у студији PISA 2006 (N=4798) и у студији PISA 2009 (N=5523) у Србији како
би се открило да ли је вероватноћа да ученици прескоче одређене ставке
различита у два циклуса када се способност ученика и тежина ставки
контролишу. PISA узорак обухвата младе чији је календарски узраст 15
година, без обзира на разред у којем се налазе у тренутку испитивања. Узорак
је стратификован, при чему први стратум представљају школе, а други
представљају ученици. У сваком циклусу истраживањем се обухвати око 200
средњих школа, а у свакој школи предвиђено је да се испита 35 ученика (осим
у случају основних школа у којима има мали број ученика старости петнаест
година). Узорак испитаника у Србији је дизајниран тако да буде
репрезентативан према типу образовног програма који ученици похађају.
Узимајући у обзир да је читање било главна област у PISA
истраживању 2009 услед чега је та област имала већи сет ставки, у даљу
анализу су укључене само оне ставке које су биле коришћене у оба PISA
истраживачка циклуса (изабрали смо укупно 24 ставке). На овај начин је
контролисан потенцијални ефекат које би разлике у ставкама коришћеним у
два PISA циклуса имале на број прескочених одговора, а тиме су, такође,
уједначене ставке и по тежини.
У анализи су коришћене две PISA базе података. Прво, PISA база о
ставкама коју су чинили кодирани одговори ученика на ставке читалачке
писмености. Важно је уочити да PISA база о задацима прави разлику између
ставки које се налазе на крају брошуре и који могу остати непопуњене јер
ученици нису успели да стигну до њих (недостигнуте ставке) и ставке до којих
су ученици дошли, али их нису урадили (прескочене ставке). У анализи се
фокусирамо само на ове друге претпостављајући да оне на бољи начин рефлектују спремност ученика да проба да их реши. На основу базе о ставкама
направљена је нова база која садржи информације о броју ставки (од 24
изабране ставке) које су ученици прескочили иако су до њих дошли. Друго,
PISA база о ученицима која садржи различите карактеристике ученика као и
постигнуће ученика на PISA скали читања коришћени су за прављење додатне
варијабле са скором ученика за читалачку писменост. Информација о скору
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ученика за читалачку писменост коришћена је да би се контролисала разлика
између способности ученика између два PISA циклуса и њен утицај на
вероватноћу да ће ученици прескочити изабране ставке. Коначно, база с
информацијама о броју ставки које је ученик прескочио и база с информацијама о способности ученика спојене су како би се анализа спровела.

Пример задатка који садрже ставке отвореног типа
ОДРЕДИШТЕ БУЕНОС АЈРЕС
И тако су се три поштанска авиона из Патагоније20, Чилеа и Парагваја враћала с
југа, запада и севера у Буенос Ајрес. Чекало се на њихов товар да би авион за Европу
могао да полети око поноћи.
Три пилота, сваки испод поклопца тешког као шлепер, препуштени ноћи,
размишљали су о свом лету и, приближавајући се великом граду, спуштали су се с
њиховог олујног или мирног неба, као што необични сељаци силазе са њихове
планине.
Ривјер, који је био одговаран за читаву операцију, шетао је горе-доле по авионској
писти у Буенос Ајресу. Био је ћутљив, јер је његов дан, проведен у ишчекивању три
авиона, био испуњен страхом. Минут по минут, како су му извештаји пристизали,
Ривјер је све више имао утисак да нешто отима од судбине, да смањује неизвесност и
да своје летаче из ноћи извлачи на сигурно.
Један радник приступи Ривјеру да му саопшти поруку са радио-станице:
Поштански авион из Чилеа јавља да примећује светла Буенос Ајреса.
Добро је.
Ускоро ће Ривјер чути тај авион: ноћ ће му већ предати једнога, као што море, са
својим плимама, осекама и тајнама, избацује на обалу благо којим се дуго поигравало.
А мало касније, ноћ ће му предати и другу двојицу.
И тада ће тај дан бити завршен. И уморна посада ће отићи на починак, а замениће
их одморни. Само Ривјер неће имати нимало предаха: европски поштански авион
испуниће га бригама. И увек ће тако бити. Заувек.
Антоан де Сент-Егзипери: ИЗАБРАНА ДЕЛА, 2, Ноћни лет, НАРОДНА
КЊИГА – БИГЗ, 1981, прво издање, превео Иван Кушан

20

област на југу Чилеа и Аргентине
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Одредиште Буенос Ајрес“ је одломак из романа написаног 1931. године. Роман је
заснован на искуству аутора који је био пилот поштанског авиона у Јужној Америци.
На основу овог одломка одговори на следећа питања.
Питање 1: ОДРЕДИШТЕ БУЕНОС АЈРЕС
У које доба дана се дешава прича? Искористи текст да поткрепиш свој одговор.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Питање 3: ОДРЕДИШТЕ БУЕНОС АЈРЕС
Како Ривјер доживљава свој посао? Искористи текст да поткрепиш свој одговор.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Питање 5: ОДРЕДИШТЕ БУЕНОС АЈРЕС
Текст „Одредиште Буенос Ајрес“ је написан 1931. године. Да ли мислиш да би Ривјер
и данас имао сличне бриге? Образложи одговор.
...............................................................................................................................................................

Резултати и дискусија
Резултати анализе показали су да је просечан број прескочених ставки у PISA
2006 био значајно виши него у PISA 2009 истраживању – просечан број прескочених ставки 2006 био је 1,86 ставки (8% од 24 задатка), а у истра-живању
2009 године 1,24 ставки (5%). Док је у PISA 2009 истраживању око 75%
ученика успело да уради све ставке или да прескочи само 1, у PISA 2006
истраживању ово је био случај само са 67%. Узимајући у обзир да је постигнуће ученика у PISA 2006 било значајно ниже (401) него у PISA 2009 (442),
разумно је претпоставити да већи проценат прескочених ставки у PISA 2006
може рефлектовати нижу способност ученика. Како би се валидирала ова хипотеза, број прескочених ставки у два циклуса упоређен је с PISA скором
ученика као коваријатом. На основу ове компарације може се закључити да
део разлика у прескоченим ставкама може да се објасни разликом у ученичком
постигнућу, али да оне и даље остају значајне (око 0,5 ставки или 2% више у
2006 него у 2009).
На основу резултата анализе, закључили смо да је спремност ученика
истих способности да уложе труд и реше PISA ставку био нешто нижи 2006
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него 2009. Тај промењени однос може делимично да објасни разлику у просечном скору ученика из Србије 2006 и 2009, сугеришући да PISA постигнуће
ученика може осликавати различите контекстуалне факторе, као што су мотив
постигнућа, ставови према овом истраживању, карактеристике захтева у ставци (нпр. отворена питања која од ученика траже разрађеније одговоре) итд.
Упркос томе што постигнуће на националним и међународним тестирањима преставља меру квалитета образовног система, истраживачки налази
којима располажемо, бар када су међународне евалуативне студије у питању,
до сада нису значајно (или нису уопште) утицали на образовну политику у
Србији. Одсуство овог утицаја видљиво је, на пример, у курикулуму којим се
учење и поучавање читалачкм вештинама планира само у прва три разреда
основне школе, при чему је настава језика значајно више оријентисана на изоловане чињенице него на вештине, и не препознаје важност развоја читалачких
стратегија кроз процес поучавања/учења. Стога би један важан циљ свих анализа података из међународних евалуативних студија био информисање и
иницијација одговарајућих образовно политичких одлука.
Како би налази ове анализе могли смислено да се употребе у формулисању образовних политика, односно, које могуће интервенцију сугеришу
ови налази?
Смислена употреба ових налаза односила би се првенствено на промене курикулума, пре свега матерњег језика, током целокупног периода
општег образовања. Промена курикулума би требало да буде суштинска, а не
„козметичка“, односно да се не ради о локалним изменама које се односе на
поједине садржаје. Свеобухватна промена курикулума би значила промењен
однос према концепту писмености који се поставља као најопштији и крајњи
циљ општег образовања, а који је дефинисан не само преко садржаја, већ и
преко метода рада на часу и општег школског етоса који би требало да
карактерише клима високих очекивања у погледу постигнућа и сараднички
однос наставника и ученика.
Читање, односно читалачка писменост би требало да добије статус
међупредметне компетенције. Тиме би се обезбедио двоструки ефекат; прво,
читалачкој компетенцији би била посвећена експлицитна пажња у наставном
процесу коју сада нема и, друго, експлицитно би се промовисала одговорност
сваког наставаног предмета за култивисање читалачке писмености. Предметни
исходи би требало да се дефинишу тако да се преко њих успоставља веза са
општим међупредметним компетенцијама (проширен контекст примене), а
наставни програм би требало да буде тако формиран да јасно показује како и
чиме сваки конкретан предмет доприноси развоју општих компетенција, а пре
свих, са читањем.
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Важна импликација ових налаза односи се на подизање компетенција
предметних наставника за култивисање стратегија рада на тексту код ученика.
Како анализе показују (нпр. Павловић Бабић, 1995; Бауцал и Павловић Бабић,
2010), читање уопште није дефинисано као образовни исход у предметној
настави, али се један број формулација образовних стандарда односи на
читање (Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, 2009). Међутим,
током иницијалног образовања, наставници српског језика, а то важи и за већи
број страних језика, уопште немају прилику да уче стратегије рада на тексту
нити се обучавају методичким приступима који би омогућили генерисање
ових страгија у раду са ученицима. У складу с претходном препоруком, било
би логично да се ова препорука односи на све наставнике, а не само на оне
који предају „језичке“ предмете.
Следећа важна импликација тиче се метода рада на часу, прецизније,
односа наставника према покушајима ученика да дођу до одговора на
сложенија питања и/или решења проблемских ситуација. Наиме, охрабривање
покушаја, без обзира на исход, пружа прилику да се култивишу различите
стратегије решавања проблема и евалуаирају, уз вођење наставника. Ово су
драгоцене наставне ситуације чији се потенцијал, како изгледа, у Србији не
користи довољно.
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ВИШИ НИВОИ ЧИТАЛАЧКЕ ПИСМЕНОСТИ УЧЕНИКА У СРБИЈИ –
АНАЛИЗА НЕТАЧНИХ ОДГОВОРА НА PISA ТЕСТОВИМА21
Невена М. Буђевац22
Учитељски факултет, Универзитет у Београду
Tестирања у оквиру PISA студије доследно указују на то да ученици из Србије не постижу задовољавајуће резултате у области
читалачке писмености, при чему се највећа одступања у односу на
просечна постигнућа OECD земаља јављају се на вишим нивоима
скале – у Србији нема ученика на 6. нивоу, док на 5. нивоу има
свега 0,8% (OECD просек је 6,8%). Виши нивои разумевања
прочитаног ослањају се на низ когнитивних вештина, међу којима
веома значајну улогу имају вештине аргументовања. У овом раду
пажња је усмерена управо на тешкоће са којима се наши ученици
суочавају приликом решавања задатака који захтевају аргументативно мишљење. Анализа је урађена на бази података из PISA
студије 2009. године и подразумевала је: 1. прецизну анализу захтева који се постављају пред ученике у задацима који укључују
аргументативно мишљење; 2. учесталост тачних и нетачних одговора на анализиране задатке 3. фину анализу нетачних одговора на
ове задатке. Добијени резултати указују на то да су ученицима
потребни снажнији подстицаји како би увежбавали: читање и тумачење података приказаних у различитим (нелинеарним)
текстовима, интегрисање података из различитих извора и прецизно аргументовање мишљења. То се може постићи кроз другачији приступ раном развоју читалачке писмености (где се учење
читања не би изједначавало са увежбавањем декодирања), као и
кроз пружање подршке наставницима да препознају аргументативно мишљење као вештину коју треба систематски развијати
код ученика, током рада на часу и током провера знања. У истом
правцу треба усмерити подстицаје писцима уџбеника, јер је неопходно да се аргументативно мишљење негује и кроз активирање
ученика да током самосталног рада користе вештине аргументовања.
Кључне речи: читалачка писменост, ПИСА, аргументативно
мишљење
21
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Читалачка писменост једна је од кључних компетенција која стоји у основи
целокупног академског успеха сваког појединца, с тим да се њен значај никако
не може свести само на оквире формалног и неформалног образовања, јер се
на њу ослањају и бројне свакодневне активности. Услед тога, можемо да кажемо да је њен значај далеко шири, те да се целокупан лични развој и адекватно
функционисање особе у савременом друштву ослањају на њу (Cole et al., 2004;
Kirsch et al., 2002; Kirby, 2007; Mullis et al., 2007; Taboada et al., 2009; Pavlović
Babić i Baucal, 2009; Baucal i Pavlović Babić, 2010). Реч је о сложеној
компетенцији далеко широј од дословног разумевања написаног текста, која се
ослања на низ вештина које свакодневно користимо у различитим ситуацијама,
попут запажања детаља, повезивања различитих информација, извођења закључака, формулисања аргумената и др. (Moffet & Wagner, 1983; prema Kirsch
et al., 2002). Управо због значаја који има за лични и професионални развој
сваке особе, образовни системи широм света снажно су усмерени на развој
читалачке писмености. Самим тим, ова компетенција готово је незаобилазна
мера успешности образовних система у оквиру великих међународних студија
(PISA, PIRLS). Ове студије, дакле, мере у којој мери је образовни систем неке
земље успешан преко тога у којој мери ученици у оквиру тог система успевају
да развију кључне компетенције, међу којима и читалачку писменост. Поред
ове мере, у PISA студији мери се развијеност још две компетенције –
математичке и научне писмености, с тим да се и те две компетенције донекле
заснивају на читалачкој писмености. У PISA студији читалачка писменост
одређена је као способност „разумевања, коришћења и размишљања о писаним
текстовима да би се постигли лични циљеви, развила знања и потенцијали и да
би се партиципирало у друштву“ (према: Baucal i Pavlović Babić, 2010: 14).
Развој читалачке писмености започиње пре него што се стекну развојни
предуслови (когнитивни и језички) да би дете било спремно да самостално
чита. Током предшколског периода дете кроз бројне образовне и свакодневне
активности развија однос према читању, што чини основу за каснији развој ове
компетенције (Mullis et al., 2007). У овом периоду родитељи и друге детету
блиске особе, кроз заједничко учешће у активностима које укључују сликовнице, новине и друге писане материјале, на дете преносе сопствена уверења и
навике у вези са читањем. Када дете крене у школу, започиње систематска
обука читања, која подразумева учење и увежбавање декодирања, односно
усвајање арбитрарног низа знакова и њихове коресподенције за гласовима
говорног језика (Cole et al., 2004). Као што је на почетку речено, разумевање
написаног текста не може се, међутим, свести на његово декодирање, већ
подразумева сложени психолошки процес активног конструисања значења
текста кроз повезивање онога што је дато у тексту са различитим (општим и
специфичним) знањима особе (Kirby, 2007). Пре него што увежбају вештину
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декодирања, деца првенствено усмеравају пажњу на дословно разумевање написаног, док им аутоматизација декодирања омогућава да се постепено све
више фокусирају на садржај текста, чиме се отвара простор за значајно унапређивање разумевања прочитаног.
Видимо, дакле, да се развој читалачке компетенције креће од учења читања, ка оспособљавању детета да користи читање као средство учења и развоја, односно ка томе да може да чита да би учило (Cole et al., 2004). Да би то
било могуће, неопходно је подстицати развој ове компетенције на такав начин
да се учење читања не своди само на учење декодирања, већ да се ученици
систематски уводе у коришћење читања у различитим ситуацијама, са различитим циљевима, на различитим врстама линеарних и нелинеарних текстова,
те да на тексту изводе различите когнитивне операције.
Иако је, као што видимо, реч о веома значајној компетенцији, подаци
доследно указују на то да ученици из Србије не постижу задовољавајуће резултате у области читалачке писмености. Са једне стране, налази о раном
развоју читалачке писмености (током прва четири разреда основне школе)
показују да већина деце четвртог разреда није спремна да користи компетенцију читања као средство учења и развоја, а да се свако пето дете на крају
четвртог разреда налази на нивоу просечног првака (Буђевац и Бауцал, 2014).
Из таквог налаза следи да се већина деце петог разреда суочава са тешкоћама
приликом савладавања градива, услед тешкоће да разуме прочитане садржаје,
а да је за око 20% деце то градиво потпуно неразумљиво. Градиво виших разреда не само што по обиму далеко превазилази обим текста који ови ученици
могу да разумеју, већ учење таквог градива подразумева да је ученик у стању
да текст обрађује на сложен начин – да може да повезује различите делове градива које је прочитао, да транспонује текстуални садржај у друге симболичке
системе (графиконе, мапе и сл). Такође, тестирања у оквиру PISA студије
доследно указују на то да петнаестогодишњаци из Србије не постижу
задовољавајуће резултате у области читалачке писмености. Иако је забележен
значајан напредак између тестирања 2006. и 2009. године, наши ученици и
даље значајно заостају у односу на просечна постигнућа OECD земаља за око
50 поена (овај број поена одговара заостатку од преко годину дана школовања). Поред тога, из дистрибуције постигнућа по нивоима читалачке писмености видимо да се највећа одступања јављају на вишим нивоима скале – у
Србији нема ученика на 6. нивоу, док на 5. нивоу има свега 0,8% (OECD
просек је 6,8%). Као што се види из табеле 1, највиши нивои разумевања
прочитаног ослањају се на низ когнитивних вештина, међу којима веома
значајну улогу имају вештине аргументовања.
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Табела 1.Дистрибуција постигнућа ученика из Србије и ОЕЦД земаља по нивоима
скале читалаке писмености
Ниво

% ученика

Карактеристике захтева

6

ОЕЦД
1,2%
Србија
0,2%

Извођење сложених закључака поређења и контрастирања,
детаљно и прецизно; интеграција информација из више
текстова; критичко разматрање текста уз узимање у обзир
различите тачке гледишта; обраћање пажње на слабо видљиве
детаље

5

ОЕЦД
8,6%
Србија
2,2%

Проналажење и организовање више информација уз
закључивање о релевантним информацијама; критичко
разматрање или постављање хипотеза на основу специфичних
знања; потпуно и детаљно разумевање текста чији садржај и
форма нису уобичајени

4

ОЕЦД
28,8%
Србија
12,7%

Проналажење и организовање више информација; разумевање
и примена појмова у непознатом контексту; коришћење
различитих знања да би се критички разматрао текст; дужи,
сложенији текстови

3

ОЕЦД
57,2%
Србија
36,0%

Трагање за више информација, препознавање њихових односа;
повезивање различитих делова текста ради утврђивања
основне идеје; тражена информација није лако уочљива у
тексту; тест садржи више „препрека“ (идеје несагласне са
очекивањима); давање објашњења

2

ОЕЦД
81,4%
Србија
66,8%

Препознавање главне идеје; извођење једноставних закључака;
успостављање везе измеђи текста и општег знања на основу
личног искуства и ставова

1а

ОЕЦД
94,5%
Србија
88,1%

Проналажење више експлицитно датих информација;
препознавање основне теме; успостављање једноставних веза
између информација из текста и општег, свакодневног знања

1б

ОЕЦД
98,9%
Србија
97,4%

Проналажење експлицитне, јасно уочљиве информације у
кратком, једноставном тексту; подршка читаоцу (понављање
информације)
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Потпуно разумевање текста се дакле, између осталог, ослања и на способност
читаоца да износи аргументацију у вези са темом или детаљима текста, евалуира аргументацију којом аутор текста експлицитно или имплицитно поткрепљује изнете идеје, да процењује прихватљивост тих идеја, стављајући их,
по потреби, у контекст различитих општих и специфичних знања. У овом раду,
пажња је усмерена управо на задатке који захтевају аргументативно мишљење.
Конкретно, циљ анализе је стицање детаљног увида у тешкоће са којима се
наши ученици суочавају приликом решавања таквих задатака. Ово је важан
први корак у осмишљавању и креирању повољнијих прилика за ученике из
Србије да развијају компетенцију читалачке писмености.
Методологија
Анализа је урађена на бази података из PISA студије 2009. године. Истраживање је изведено кроз комбиновану примену квантитативног и квалитативног приступа. Квалитативна анализа имала је за циљ: (а) увид у
карактеристике захтева који се постављају пред ученике у PISA задацима који
укључују аргументативно мишљење; (б) разумевање тешкоћа са којима се ученици суочавају приликом решавања ових задатака (које врсте грешака праве).
Циљ квантитативне анализе био је да се добије дистрибуција различитих
типова нетачних одговора на ове задатке (нпр. колико ученика покушава да
реши одређени задатак, а колико их га само прескочи; колико ученика прави
одређени тип грешке).
Најпре је урађена анализа PISA задатака, како би се издвојили они коју
захтевају аргументативно мишљење. Анализирани су сви задаци који су у
PISA 2009 коришћени за тестирање читалачке писмености. Из анализе су
искључени сви задаци који не захтевају аргументативно мишљење. Преостали
задаци подељени су у две категорије – 1. задаци који захтевају препознавање
задате аргументације у тексту; 2. задаци који захтевају продуковање аргументације. Задаци из обе групе потом су анализирани према следећим критеријумима: да ли се захтева аргументовање сопственог мишљења или већ задатог у тексту; да ли текст већ садржи податке потребне за продуковање аргументације или је приликом решавања неопходно и укључивање претходних
знања; да ли се захтева проналажење/продукција аргументације у прилог
једној или двема супротстављеним позицијама; да ли се захтевају „метааргументативне“ вештине (препознавање функције аргументата у тексту,
персуазивне намере аутора и сл). Такође, узето је у обзир и то на ком типу
(линеарног или нелинеарног) текста се од ученика захтева да испуни одређени
налог, као и да ли је питање отвореног или затвореног типа, односно да ли
захтева препознавање тачног одговора или његово осмишљавање.
136 | СЕКУНДАРНЕ АНАЛИЗЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ НАЛАЗА

Након анализе задатака, урађена је анализа ученичких одговора на издвојене
задатке – квантитативна и квалитативна. Квантитативна анализа слу-жила је да
се добије дистрибуција одговора ученика на сваки од претходно издвојених
задатака, с тим да нас није занимало само то да ли је одговор тачан или не, већ
смо се посебно бавили категоризацијом нетачних одговора, јер је фокус овог
рада управо на тешкоћама са којима се ученици суочавају у сусрету са
задацима који захтевају аргументативно мишљење. При томе смо се држали
начина на који су одговори већ разврстани приликом оцењивања ученичких
одговора (у зависности од задатка, садржај ових категорија се наравно
разликује, али је у случају свих задатака коришћена истоветна кате-горизација:
тачан одговор, нетачан одговор, недостаје одговор). Паралелно са
квантитивном, урађена је и квалитативна анализа одговора, како би била
направљена фина анализа нетачних одговора, односно како бисмо за сваки
задатак стекли увид у садржај категоријe нетачан одговор.
Резултати
Анализа задатака је показала да 45 од укупно 174 задатка коришћених за испитивање читалачке писмености у PISA 2009 укључују аргументативно
мишљење – 32 задатка припадају категорији продуковање аргументације, а 13
је сврстано у групу рецепција аргументације, односно резоновање над аргументативним материјалом. Резултати ове анализе показују да PISA задаци са
виших нивоа читалачке писмености захтевају веома разноврсне вештине аргументативног мишљења, стављајући ученике у ситуацију да те вештине примењују на различитим типовима текста (некада и на више текстова у истом
задатку).
Резултате анализе ученичких одговора на ове задатке приказаћемо
одвојено за задатке који захтевају продукцију аргументације и оне који
припадају групи рецепција аргументације.
Продукција аргументације. Ученици из Србије углавном успешно
(67,7%) решавају задатке који од њих траже да наведу аргументе којима се
могу поткрепити идеје из текста, чак и онда када је неопходно да комбинују
своја претходна знања са приказаним подацима. Анализа нетачних одговора
показује да код ученика који не успевају да реше овакав задатак преовладава
тешкоћа да прецизно формулишу одговор – чак 28,8% ученика улази у ту
категорију. Резултати даље показују да само 3,5% ученика не покушава да
одговори на овакав задатак.
Насупрот томе, у случају задатка који од ученика захтева да
анализирају податке приказане кроз различите врсте текстова (табела, графикон, кратак информативни текст), да упореде те податке и уоче и објасне
контрадикторност у њима, готово половина испитаних ученика (46%) и не
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покушава да одговори. Овај податак указује на то да велики број ученика из
Србије оцењује недовољним своје могућности да реши овакав задатак, било
јер им је сасвим непознат или из неког другог разлога. У дискусији налаза
осврнућемо се детаљније на овај налаз. Овде још додајемо да 24,8% ученика из
Србије успешно одговара на овакав захтев, док из нетачних одговора поново
видимо да ученици имају тешкоћу да наведу довољно елаборирану аргументацију, те уместо да поткрепе став који износе или само парафразирају тај исти
став или наводе аргументацију која га не поткрепљује једнозначно.
На крају овог дела, истичемо и да постоје задаци које наши ученици у
већини покушавају да реше (у зависности од задатка тај проценат се креће
између 92,4% и 94,7%), али су неуспешни. То су задаци који захтевају од
ученика да изнесу и аргументују сопствени став о подацима који су приказани
на сложеном графикону са великим бројем различитих података или да информације приказане у линераном тексту примене у некој другој, сличној ситуацији и наведу аргументовано образложење. Поново наилазимо на исту
врсту тешкоће код ученика – иако дају одговор на постављено питање, чак две
трећине ученика (61,4%) не успева да прецизно формулише аргумент којим би
поткрепили изнето становиште, даје нејасно образложење или га уопште не
наводи. Сви резултати квалитативне анализе задатака и одговора ученика на
њих сумирани су у табели 2.
Табела 2: Сумирани резултати квалитативне анализе задатака и одговора
ученика из Србије
Тип захтева
Навести аргументе
којима се могу
поткрепити идеје
приказане у тексту
(неопходно је
комбиновање
приказаних података
са претходним
знањима)
Уочити и
образложити
контрадикторност
међу приказаним
подацима

ПРОДУКЦИЈА АРГУМЕНТАЦИЈЕ
Тип текста
Одговори ученика

Кратак
информативни
текст

Т. одг: 67,7%
Н. одг: 28,8% има тешкоћу да прецизно
формулише одговор (наводе аргументе
који не поткрепљују једнозначно одређену
идеју или само понавља оно што је речено
у тексту, без навођења аргумента)
Н. одг: 3,5% не покушава да одговори на
питање

Задатак
укључује
различите врсте
текстова: табелу,
графикон и
кратак
информативни

Т. одг: 24,8%
Н. одг: 29,2% има тешкоћу да прецизно
формулише одговор (наводе аргументе
који не поткрепљују једнозначно одређену
идеју или само понавља оно што је речено
у тексту, без навођења аргумента)
Н. одг: 46% не покушава да одговори
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Изнети и
аргументовати
сопствени став у
вези са изнетим
подацима

Тип захтева
Пронаћи аргументе у
тексту који иду у
прилог изнетом
становишту

Препознати
персуазивну
функцију одређене
информације у
тексту и објаснити је

текст
Сложени
графикон са
великим бројем
различитих
података

Т. одг: 33,3%
Н. одг: 61,4% не успева да прецизно
формулише аргумент којим би поткрепили
изнето становиште или га уопште не
наводи
Н. одг: 5,3% не покушава да одговори на
питање
РЕЦЕПЦИЈА АРГУМЕНТАЦИЈЕ
Тип текста
Одговори ученика
Кратак
Т. одг: 93,5%
информативни
Н. одг: 3,6% обележава делове текста који
текст
не садрже аргументацију у прилог
одређеном становишту
Н. одг: 2,9% не покушава да одговори на
питање
ПИТАЊЕ ЗАТВОРЕНОГ ТИПА:
Т. одг: 80.3%
Н. одг: 17,8% бира одговор који показује да
не разумеју због чега је аутор текста
употребио одређени аргумент у тексту
Кратак
Н. одг: 1.9% не покушава да одговори на
информативни
питање
текст
ПИТАЊЕ ОТВОРЕНОГ ТИПА:
Т. одг: 18,3%
Н. одг: 63,3% даје непрецизан и/или
нејасан одговор
Н. одг: 18,4% не покушава да одговори на
питање

Рецепција аргументације. У односу на задатке продукције
аргументације, ученици су знатно успешнији на задацима који захтевају резоновање над аргументативним материјалом. Тако, чак 93,5% ученика из Србије
испуњава захтев да у кратком информативном тексту пронађе аргументе у
прилог изнетом становишту. Исто тако, када су у питању задаци који траже
неку од „мета-аргументативних“ вештина, ученици успешно препознају
персуазивну функцију одређене информације у тексту (80.3% тачних одговора). У случају оба питања готово да нема ученика који не покушавају да на
њих одговоре (2,9%, односно 1,9%).
Насупрот томе, успешност ученика из Србије опада у задатку који
захтева да препознају и објасне значај који одређени део текста (наслов или
илустрација) има за привлачење пажње читаоца – тек 18,3% ученика даје тачан
одговор. Иако овај задатак подразумева размишљање о тексту на метаниову,
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попут претходно поменутог, разлика између два задатка је у томе што је први
задатак затвореног типа, док овај у коме драматично опада број тачних одговора захтева од ученика да самостално и прецизно формулишу одговор. Ту
поново долазимо до истог типа тешкоће о којој смо говорили у делу где смо
приказали резултате који се односе на задатке продукције аргументације –
наши ученици нису довољно припремљени да самостално прецизно
формулишу објашњења, наводе и елаборирају аргументацију.
Дискусија и препоруке
Добијени резултати јасно указују на то да су ученицима из Србије потребни
снажнији подстицаји како би увежбавали: читање и тумачење података приказаних у различитим (нелинеарним) текстовима, интегрисање података из различитих извора, размишљање о тексту на метанивоу (анализа елемената
текста, функције тих елемената и сл), као и прецизно навођење и аргументовање мишљења. Видели смо да се тешкоћа да прецизно формулишу свој
одговор код наших ученика практично доследно јављала, због чега посебно
истичемо овај податак.
Поред информација о томе са каквим се тешкоћама ученици из Србије
суочавају приликом решавања ових задатака, важно је обратити пажњу и на
податак да на одређене захтеве наши ученици у великом броју и не покушавају
да одговоре, што нам, као што је већ поменуто, говори да они своје
могућности да реше те задатке процењују као недовољне, вероватно јер су има
такви захтеви потпуно непознати.
Креирање повољнијих прилика за наше ученике да увежбавају вештине
које им недостају или су код већине недовољно развијене, подразумева
предузимање корака у неколико праваца. Један од веома важних корака
требало би да буде пружање подршке наставницима да препознају аргументативно мишљење као вештину коју треба систематски развијати код ученика.
Истраживање Бранковић и сарадника (2013) показало је да наставници из
Србије не виде развој аргументативног мишљења као један од важних
образовних исхода и да веома ретко током наставе настоје да ученике ставе у
ситуације кроз које би увежбавали ову врсту мишљења. Са друге стране,
истраживања показују да аргументативно мишљење има важну улогу у
процесу учења и развоја, не само због тога што се потпуно разумевање
прочитаног текста ослања на њега, већ и због тога што ова врста мишљења има
кључну улогу у конструкцији нових знања и компетенција (Mercer, 2000;
Fernández et al., 2001; Mercer & Littleton, 2007; Schwarz & Linchevski, 2007;
Schwarz et al., 2008; Asterhan & Schwarz, 2009; Howe, 2010; Littleton & Mercer,
2010). Због тога би, дакле, било неопходно да се наставници (кроз иницијално
и додатно образовање) оснаже да током наставе систематски подстичу развој
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аргументативног мишљења код ученика. Са једне стране, бројне су прилике да
се вештине аргументовања увежбавају током редовне наставе (попут организовања дискусија, изношења различитих мишљења и трагања за аргументима
којима би се неко становиште могло поткрепити или ослабити, размишљања о
томе да ли и зашто неки начин долажења до података може да одговори на одређено питање и сл). Са друге стране, подстицај за развој аргументативног
мишљења могле би да буду и провере знања, уколико би, поред оцењивања
познавања чињеница из лекција, укључивале и процену могућности ученика
да, на пример, наведу аргумент у прилог и/или против одређене теорије или
хипотезе.
У истом правцу треба усмерити подстицаје писцима уџбеника, јер
уџбеници представљају веома важан део наставног процеса, односно, уз наставнике и вршњаке, имају значајну улогу партнера у учењу. Због тога је важно
да буду писани тако да активирају аргументативно мишљење ученика. Висок
потенцијал за то носе питања и задаци који прате лекције, јер усмеравају
ученика на одређене мисаоне активности, проверавају да ли ученик разуме
градиво, могу да иницирају повезивање различитих делова градива, да
подстичу на решавање проблема, примену знања у свакодневним или
академским ситуацијама и др. (Pešikan i Janković Antić, 1998). Поменуто
истраживање Бранковић и сарадника (2013), показало је, међутим, да су задаци
из уџбеника друштвених наука за први разред средњих школа усмерени
претежно на репродукцију чињеница, те да готово и не постоје питања која
активирају вештине аргументовања. На тај начин пропушта се важна прилика
да се и ученици и наставници охрабре и подрже у осмишљавању и учествовању у активностима које би укључивале аргументативно мишљење.
Имајући у виду све што је претходно речено, важно је, дакле, усмерити напоре
да се уџбеници унапреде кроз повећање њиховог потенцијала да подрже развој
аргументативног мишљења ученика. Иако се подаци из цитираног истраживања односе само на питања која прате лекције, свакако да је неопходно да
и сами текстови из уџбеника подстичу аргументативно мишљење, управо због
поменуте улоге ове врсте мишљења у развоју нових знања.
Да би, међутим, текстови који укључују аргументативно мишљење
били разумљиви за наше ученике, неопходно је да се учење читања у школи не
своди на учење декодирања, већ да се ученици систематски, од почетка учења
читања стављају у ситуацију да увежбавају читање на различитим врстама
линеарних и нелинеарних текстова, да повезују податке из различитих извора.
Видели смо да налази који се односе на рани развој читалачке писмености
(Buđevac & Baucal, 2014) показују да наши ученици од почетка систематског
учења читања имају тешкоћу управо са повезивањем података из различитих
извора. То је подстицај да се током почетног обучавања читања појачају
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подстицаји ученицима да развијају разноврсне вештине које читалачка
писменост укључује, уместо да акценат буде на вештини декодирања која је
само један аспект разумевања писаних материјала. Видели смо да је један део
захтева ученицима потпуно непознат, што није изненађујуће имајући у виду
цитиране налазе (Branković et al., 2013) који показују да се такви захтеви пред
ученике не постављају нити током наставе, нити у уџбеницима. Имајући у
виду све наведене налазе, можемо, дакле, да закључимо да би комбинација
описаних раних подстицаја удружена са претходно наведеним препорукама (у
вези са начином укључивања вештина аргументовања у наставу и уџбенике)
могла постепено да унапреди читалачку компетенцију ученика из Србије.

Референце:
Asterhan, C. S. C. & Schwarz, B. B. (2009). Argumentation and Explanation in
Conceptual Change: Indications From Protocol Analyses of Peer-to-Peer Dialog.
Cognitive Science, 33, 374-400.
Bаucаl, A. i Pаvlović Bаbić, D. (2010). PISA 2009 u Srbiji: prvi rezultаti. Nаuči me
dа mislim, nаuči me dа učim. Beogrаd: Institut zа psihologiju Filozofskog
fаkultetа u Beogrаdu i Centаr zа primenjenu psihologiju.
Бранковић. M., Буђевац, Н., Ивановић, A., Јовић, В. (2013). Чиниоци развоја
виших нивоа читалачке писмености – вештине аргументовања у школској
настави, Психолошка истраживања, 16(2), 141–158.
Буђевац, Н. и Бауцал, A. (2014). Развој читалачке писмености током прва
четири разреда основне школе, Иновације у настави 27(2), 22–32.
Cole, M., Cole, S. R. & Lightfoot, C. (2004). The development of children (5 ed.).
New York, US: Worth Publisher.
Fernández, M., Wegerif, R., Mercer, N., & Rojas-Drummond. (2001). Reconceptualizing „Scaffolding“ and the Zone of proximal development in the
Context of Symetrical Collaborative Learning. Journal of Classroom Interaction,
36(2), 40‒54.
Howe, C. (2010). Peer dialogue and cognitive development. In: Littleton, L. &
Howe, C. (Eds.). Educational Dialogues: Understanding and promoting
productive interaction. Routledge: London and New York (pp.32‒47).
Kirby, J. R. (2007). Reading Comprehension: Its Nature and Development.
Encyclopedia of Language and Literacy Development (pp.1-8). London, ON:
Canadian Language and Literacy Research Network. Preuzeto [26.11.2008] sa:
http://www.literacyencyclopedia.ca/pdfs/topic.php?topId=227.
Kirsch I., de Jong J., Lafontaine D., McQueen J., Mendelovits J., C. Monseur
(2002). Reading for Change. Performance and Engagement across Countries.
Results from PISA 2000. OECD.
Littleton, K. & Mercer, N. (2010). The significance of educational dialogues
between primary school children. In: Littleton, L. & Howe, C. (Eds.).
Educational Dialogues: Understanding and promoting productive interaction.
Routledge: London and New York (pp.271‒288).
142 | СЕКУНДАРНЕ АНАЛИЗЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ НАЛАЗА

Mercer, N. (2000). Words and Minds: How We Use Language to Think Together.
London: Routledge.
Mercer, N. & Littleton, K. (2007). Dialogue and the Development of Children’s
thinkin: a sociocultural approach, London: Routledge.
Mullis, V. S. I., Martin, O. M., Kennedy, M. A., & Foy, P. (2007). PIRLS 2006
International Report. TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch
School of Education, Boston College.
Павловић Бабић, Д. и Бауцал, А. (2009). Разумевање прочитаног: одређење и
тестирање. Министарство Просвете Републике Србије, Завод за
вредновање квалитета образовања и васпитања, Институт за психологију
Филозофског факултета у Београду.
Pešikan, A. i Janković Antić, S. (1998). Analiza udžbenika i radne sveske za
predmet ponavawe društva za IV razred osnovne škole, Psihologija, 31(1-2),
137‒152.
Schwarz, B. B. & Linchevski, L. (2007). The role of task design and argumentation
in cognitive development during peer interaction: The case of proportional
reasoning. Learning and Instruction, 17, 510‒531.
Schwarz, B. B., Perret-Clermont A.-N., Trogon A., & Marro, P. (2008). Emergent
learning in Succesive activities: Learning in interaction in a laboratory context.
Pragmatics and Cognition, 16(1), 57‒87.
Taboada, A., Tonks, M., S., Wigfield, A., & Guthrie, T. J. (2009). Effects of
motivational and cognitive variables on reading comprehension. Reading and
Writing: An Interdisciplinary Journal, 22, 85‒106.

СЕКУНДАРНЕ АНАЛИЗЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ НАЛАЗА | 143

СПРЕГА МОТИВАЦИЈЕ И ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: ДОПРИНОС
PISA 2009
Тинде Ковач Церовић23
Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Јелена Радишић
Институт за педагошка истраживања

Рад испитује везу мотивације и постигнућа ученика првог разреда
средње школе. Ранија истраживања мотивације за школско учење
показују да је међу најбољим предикторима школског учење
управо мотивације за учење. Последично, улога школе је да омогући, подржи и подстакне мотивацију која покреће и управља
школским учењем, и да тако створи атмосферу која ће омогућити
висока школска постигнућа. Анализа је заснована на подацима
прикупљеним током циклуса PISA 2009 на репрезентативном
узорку ученика. Додатно су испитивани и наставници из истих
школа. На основу 6 фактора мотивације и односа према школском
учењу кластер анализом издвојене су четири групе ученика - неанксиозни и заинтересовани ученици, неанксиозни и незаинтересовани, анскиозни и заинтересовани и анскиозни и незаинтересовани. Даљим анализама утврђено је да анксиозност прави
разлику између успешнијих и мање успешних ученика – ако је
ученик анксиозан онда чињеница да ли је заинтересован или није
нема последице на постигнућа, док уколико ученик није анксиозан
онда ће заинтересованост имати позитиван утицај на постигнуће.
Ситуацију додатно отежавају налази добијени на узорку наставника. Њихове имплицитне теорије о школској мотивацији ученика
групишу се у три фактора, од којих ни један не погодује разумевању улоге наставника као конструктивног мотиватора ученика.
Резултати имају директне импликације за праксе наставника и у
погледу њиховог ангажмана на подстицању мотивацје ученика и
пажње коју треба посветити смањењу страха ученика.
Кључне речи: мотивација, анксиозност ученика, постигнуће, PISA.

Мотивација за школско учење у последње две деценије заокупља пажњу већег
броја истраживача (Brophy, 2004) и обезбеђује уједно наставницима и онима
који раде са децом додатне ресурсе за осмишљавање и примену стратегија
мотивисања ученика за школско учење.
23
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Резултати досадашњих студија указују да је школска мотивација међу најбољим предикторима школског учења, сугеришући да ученици неће бити мотивисани за учење када су укључени у бесмислене и безначајне активности (нпр.
континуирано провежбавање вештина које су већ добро савладали, преписивање дефиниција и термина које се иначе не користе на часу или кроз рад на
задацима који не служе постизању одређеног, унапред постављеног циља учења) (Brophy, 2004). Даље резултати указују и да онда када постоји могућност
да ученици сами изаберу да ли ће или не учествовати у некој активности,
њихов степен мотивације је виши (Hufton & Eliot, 2002; Yair, 2000); да су
ученици ''покренути'' унутрашњом мотивацијом за рад склони да ''дубље'' улазе
у градиво и више се посвете учењу (Wigfield & Wentzel, 2007), те да је вредновање учења више онда када су задаци изазовнији, а ученици их при томе
доживљавају као значајне. Резултати сугеришу и да са узрастом ученици постају мање овисни о спољним мотиваторима попут похвала и такмичења (Yeung
& Mclnerney, 2005), али се увећава број дистрактора који их могу одвести од
учења.
Поједини аутори наглашавају и да када говоримо о ''покретачима'' активности ученика, не треба заборавити да и сами ученици настоје да оптимизују различите циљеве. Тако, на пример, ученик може да жели да удовољи
наставнику или родитељима добијањем добрих оцена, а истовремено, важно
му је и да одржи или поправи социјални статус и репутацију. Стога је неопходно да ученик координише ове циљеве, али и да избегне ситуације у којима
може доћи до њихове конфронтације (Urdan, 1999; према Brophy, 2004). Ова
координација различитих циљева нарочито може представљати потешкоћу
ученицима који имају проблема са учењем, јер уколико желе да их испоштују,
вероватно ће морати да раде више него њихови вршњаци, а сам успех може
изостати.
Налази појединих студија недвосмислено указују и на то да је ученичко
осећање самоефикасности од примарног значаја за учење (Peetsma, Hascher,
Van der Veen & Roede, 2005); а да су ученици који доживљавају успех у школи
мотивисани да се и даље труде (Yair, 2000). У вези са тим, ученици који су
неуспешни губе мотивацију за учење, а тежњу ка школском успеху замењују
неким другим тежњама, јер им је у околностима академског неуспеха веома
тешко да одрже позитивну слику о себи и својим способностима (Wigfield &
Wentzel, 2007).
Атрибуција сопственог неуспеха, као недостатка труда или мањак
способности, односно тумачење да је сопствени лош успех детерминисан ''споља или изнутра'' (Elliott, Hufton & Hildreth, 1999; Solomon & Rogers, 2001;
Waugh, 2002) још је један значајан предиктор мотивације за учење. Труд и
истрајност се увећавају уколико имамо доживљај да наш сопствени успех
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зависи од унутрашњих чинилаца, које при томе можемо да контролишемо;
спрам ситуације када сматрамо да је наш успех детерминисан спољним факторима које је немогуће контролисати (Brophy, 2004).
Последње две деценије емоционални одговор на (не)успех такође је
значајан предмет интересовања истраживача. Успех приписан унутрашњим
чиниоцима код ученика може изазвати осећај поноса и увећати ниво самопоуздања, док неуспех (атрибуиран унутрашњим чиниоцима) осећај кривице,
страха или срама. У ситуацијама када ученик има доживљај да је до успеха
дошло захваљујући спољашњим чиниоцима, као што је помоћ наставника,
може се развити осећај захвалности, али и осећај ''потребе да се нађе кривац'' у
случају неуспеха (на пример наставник који у очима ученика није њему/њој
поклонио довољно пажње да му објасни задатак). Налази указују да управо
ученици са ниским постигнућем имају и нижи ниво доживљаја самоефикасности; да када су нађу у ситуацији поређења са другима губе мотивацију
(Yair, 2000), а да су у зависности како процењују сопствене способности
склони да уложе мањи или већи труд у учење (Bouffard, Marcoux, Vazeau &
Bordeleau, 2003; Wigfield & Wentzel, 2007).
Опште гледано, успешни ученици су спремнији да приступе ''већим
изазовима“ које ситуација учења пред њих може поставити. Они дуже истрајавају када су суочени са тешкоћама и у већој мери верују у свој будући успех.
У вези са тим, уверење ученика о могућем успеху бољи је предиктор његовог
постигнућа него постигнућа из предходног периода (Wigfield & Wentzel, 2007).
Доживљај самоефикасности код ученика се повећава и у ситуацијама када они
доживљавају успех на разноврсним типовима задатака уз повратну информацију која им помаже да разумеју да је њихов успех последица њиховог личног
напора и способности.
Контекст средине за учење може деловати на учење позитивно. Онда
када унутар окружења постоје блиски односи између ученика, али и са
наставником испуњен је један од значајних предуслова за оно што називамо
„подстицајна средина за учење“. Хардре и сарадници, на основу својих истраживања, наводе да укљученост и ангажованост у школи позитивно корелирају
са циљевима учења, циљевима ка постигнућу, опаженом способношћу, опаженом инструменталношћу градива и климом у одељењу (Hardré, Crowson,
DeBacker & White, 2007). С друге стране, Аршамбо и сарадници показују да су
најбољи предиктори евентуалног каснијег напуштања школе, али и самог односа према њој редовност похађања наставе и поштовање (спрам кршења) дисциплине у школи (Archambault, Janosz, Fallu & Pagani, 2008).
Значај интерперсоналних односа за мотивацију ученика видљива је
сваки пут када ученици имају прилику да сарађују са вршњацима током наставних активности, тада се ствара позитивна социо - емоционална клима у оде146 | СЕКУНДАРНЕ АНАЛИЗЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ НАЛАЗА

љењу, а мотивација ученика је већа (Wigfield & Wentzel, 2007). Студије
показују и да стварањем блиских интерперсоналних односа међу свим учесницима у образовном процесу ученици бивају мотивисани да ''дубље загазе'' у
наставне садржаје (Felner, Seitsinger, Brand, Burns & Bolton, 2007).
Различите студије указују и да ученици у великој мери цене равноправан однос на релацији наставник-ученик (Solomon & Rogers, 2001). Онда
када ученици доживљавају да их наставници контролишу, њихова мотивација
је нижа, а уколико имају доживљај да они руководе сопственим процесом
учења, мотивација расте (Yair, 2000).
Улога наставника у мотивисању ученика такође је једна од честих
истраживачких тема. Савремена схватања одређују мотивацију ученика као
експлицитан део поучавања, а не успутан продукт рада (Alderman, 2004). Иста
ауторка наводи како су уверења наставника о способностима њихових ученика
за учење, али и њихова уверења о сопственим могућностима да промовишу
академско постигнуће у одељењу важне детерминанте праксе натавника, која
повратно може имати ефекат и на мотивацију ученика за рад и постигнуће. У
том смислу, очекивања наставника, судови које наставници доносе о будућем
постигнућу ученика на основу онога што о њима знају у датом тренутку, као и
ефекти тих очекивања, акције које наставници предузимају обзиром на очекивања која поседују (Good & Brophy, 2000; према Alderman, 2004), показали су
се важним аспектом мотивације у неколико студија.
Џасим и сарадници износе став да су деца из нижег економског слоја
подложнија негативним очекивањима наставника (Jussim, Eccles, & Madon,
1996; према Alderman, 2004), док Вајнштајнова закључује да очекивања групе
и појединца имају снажнији утицај него што им се признаје. Сматра да је нереално очекивати да су наставници несвесни разлика у способностима својих
ученика, те да је важно да они саме преносе знање на такав начин који ће
помоћи ученицима да развијају своје способности (Weinstein, 2002). Алдерманова наводи да су ученици већ на основно школском узрасту свесни различитих уверења о постигнућу које наставници имају о ученицима, кроз повратну
информацију која им се даје, пружене шансе и сл. (Alderman, 2004).
Ипак, када је реч о мотивацији за учење и школу, Брофи истиче да не
треба сметнути са ума неколико важних чињеница. Пре свега да је похађање
школе обавезно, а да су наставни садржаји и активности учења усаглашени са
идејама друштва, а не са идејама ученика о томе шта је вредно и неопходно да
се научи (Brophy, 2004). С друге стране, наставници често раде са одељењима
која имају више од двадесет ученика, па је тешко изаћи у сусрет свим индивидулним потребама. Час, сам по себи, увек представља и једну социјалну ситуацију, па неуспех код ученика може изазвати не само разочарење на личном
нивоу већ и јавно, у присутву других. На крају ученици добијају оцене и имају
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тестове, а комбинација свих ових фактора лако може довести до тога да они
више пажње посвећују како да испуне све постављене критеријуме, него да
покушају да схвате које личне добити они могу имати из самог процеса учења.
Тешко је уживати у активности када је она обавезна, када се твој учинак оцењује, а нарочито уколико осећаш страх да твоји напори неће уродити плодом,
закључује Брофи.
Узимајући у обзир контекст претходних истраживачких налаза у овом
раду покушали смо да испитамо каква је веза између мотивације и постигнућа
ученика, узимајући у обзир перспективу и ученика и наставника када је реч о
мотивацији. С обзиром на организацију средњег образовања у нашој земљи посебно се водило рачуна и о образовним профилима у којима се наши ученици
налазе.
Методологија
Рад испитује везу мотивације и постигнућа ученика првог разреда средње
школе. Анализа је заснована на подацима прикупљеним током циклуса PISA
2009 на стратификованом случајном узорку ученика узраста 15 година и
њихових наставника.
Узорак ученика. Статистичком обрадом обухваћено је 4718 ученика (49,6%
девојчице) и 1207 наставника из истих школа (71,3% жене). За потребе овог
истраживања из укупног узорка PISA тестирања искључене су школе са малим
бројем ученика (укупно 35 школа са 507 ученика), као и школе у којима се настава не одвија на српском језику и уметничке школе (укупно 7 школа са 252
ученика). Узорак је стратификован по географским регионима (Јужна Војводина, Северна Војводина, Београд, Северно-источна Србија, Централна
Србија, Западна Србија, Источна Србија и Јужна Србија) и врстама школе
(гимназије, техничке школе, медицинске школе, економске школе и пољопривредне школе). Након испитивања из даље обраде података су искључени
сви упитници код којих је пронађена неконзистентност у давању одговора (на
пример, непоклапање пола или разреда на два упитника), или који су имали
неодговарајући датум рођења.
Узорак наставника. Статистичком обрадом обухваћено је 1207 наставника
(71,3% жена) и 1207 наставника из истих школа (71,3% жене). Узорак наставника је биран тако да су у свакој школи чији су ученици увршћени у ученички узорак испитане све разредне старешине другог и по један разредни старешина трећег разреда (разредни старешина одељења са најнижим редним
бројем).
Инструменти. Испитивање ученика и наставника је обављено у школама које
испитаници похађају, односно у њима раде, а време за попуњавање није било
ограничено. Попуњавање наставничког упитника је било анонимно.
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Ученички упитник састојао се од три дела. Испитиване су различите
димензије мотивације за школско учење (55 ставки), ученици су процењивали
колико често њихови наставници примењују различите технике за мотивисање
ученика (20 ставки), те који је став ученика о ефикасности појединих техника
мотивисања које примењују њихови наставници (20 ставки). Сва питања су
била формулисана као четворостепене скале Ликертовог типа. Поред ових
питања упитник је садржао и три питања о националности ученика, ставу
према PISA задацима и ставу према уобичајеним школским задацима. У овом
раду фокусирамо се само на одговоре ученика у вези са првом скалом.
Наставнички упитник састојао се од 5 делова. Први део (14 ставки) је
испитивао наставнички ствав према условима њиховог рада; други део (15
ставки) је испитивао наставнички доживљај ученика; трећи део (19 ставки) је
испитивао наставничке имплицитне теорије мотивације; четврти део је испитивао наставничко опажање учесталости примењиваних техника за мотивисања ученика (20 ставки); и пети део (20 ставки) је испитивао наставнички став
о ефикасности појединих техника за мотивисања ученика. Питања су била
формулисана као четворостепене скале Ликертовог типа. Поред ових група
питања, упитник за наставнике садржи и 4 питања о неким социо-демографским карактеристикама наставника. У фокусу овог рада су одговори наставника на питања о соптвеном разумевању мотивације.
Резултати
У раду је примењења факторска анализа (метод анализе главних компоненти)
и хијерархијска кластер анализа (Ward metod). На основу факторске анализе
одговора ученика који се односио на мотивацију за школско учење издвојено
је седам различитих димензија. Методом анализе главних компоненти, уз
Varimax ротацију и на основу Кателовог скатер дијаграма издвојено је 7 главних чинилаца мотивације, које укупно објашњавају 46.73% варијансе (табела
1).
Садржај првог издвојеног фактора, унутрашња мотивација у највећој
мери је дефинисан високим позитивним корелацијама са ставкама које указују
на ученичку усмерност ка школи и знању (на пример ’Желим да стекнем
добро образовање’ или ’Важно ми је да имам добре оцене’). Други фактор,
самоефикасност је окупио оне ставке којима је изражен лични став о школи
као месту које не поставља захтеве који превазилазе ученичке способности.
Садржај овог фактора је дефинисан ставкама попут: ’У поређењу са другима,
учење ми лако иде’ или ’Када седнем да учим, све лако научим’.
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Табела 1. Седам димензија мотивације ученика за школско учење и њихове
психометријске карактеристике
Димензије
Објашњена
Кронбахов алфа
Број ставки високо
варијанса (%)
коефицијент
засићених фактором
Унутрашња
мотивација за школско
учење

8.26

0.82

12

Самоефикасност

6.46

0.80

8

Анксиозност

5.94

0.84

5

5.65

0.75

8

5.37

0.71

5

3.96

0.62

5

3.56

0.46

4

Невредновање
образовања
Осећање припадности
школи
Преписивање
(дозвољавање
различитих форми
сналажења)
Ваншколски статус

Пет ставки је својим садржајем дефинисало фактор анксиозност (нпр. ’Док
одговарам-писмено или усмено-непрекидно мислим да ћу погрешити’ или
’Неки пут се толико уплашим да не разумем шта ме наставник пита’). Иако
оваква организација ставки првенствено говори о присуству и интензитету
ученичке непријатности, присуство овог фактора говори и о томе да је школска успешност важна ученицима и да их школски неуспех и даље погађа и
дубоко узнемирава. Низак углед школе и образовног система доминира садржајем фактора невредновање образовања (на пример ’У школи се учи пуно
бескорисних ствари’; ’Стварно важне ствари се пре науче на другим местима
него у школи’). Ученици који у високој мери изражавају неслагање са овим
ставкама су ученици који високо вреднују значај образовања, док они који се
слажу са овим ставкама верују да образовање није важно.
Садржај петог фактора, осећање припадности школи, у значеЊском
смислу омеђава простор који одређује да ли ће се ученик окренути школи и
школским вредностима или ће се у трагању за личном афирмацијом окренути
другим изворима награда и престижа (нпр. ’У школи се осећам усамљено’ или
’Школа је место где се осећам пријатно’); док ставке ’У мојој школи најпопуларнији су ученици/це који излазе на добра места или ’У мојој школи
најпопуларнији су ученици/це који се добро облаче’ дефинисале су садржај
шестог фактора који је назван ваншколски статус. Последњи фактор, преписивање, дефинисан је ставкама попут ’Наставници гледају кроз прсте када
ученици преписују’, ’До добре оцене се често долази преписивањем’ или
150 | СЕКУНДАРНЕ АНАЛИЗЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ НАЛАЗА

’Дешава се да родитељи оправдавају изостанке свог детета и када за то не
постоји стварни разлог’ што говори у прилог томе да ученици имају јасну
перцепцију о томе да различити учесници у систему, па и они сами налазе
начина да “доскоче” систему.
Код пет издвојених фактора интерна конзистентност ставки које их
дефинишу била је изнад 0.70. Од два фактора чија интерна конзистентност
ставки није прелазила уобичајени захтев поузданости од 0.70 за потребе даље
анализе задржан је фактор преписивање. Даљом анализом на основу 6 фактора
мотивације и односа према школском учењу кластер анализом (Ward metod) је
издвојено четири групе ученика.
Прву групу чине неанксиозни и заинтересовани ученици (17%), које
одликује унутрашња мотивација, висок доживЉај самоефикасности, ниска
анксиозност, осећај припадности школи, вредновање образовања, и несклоност преписивању. Другу групу ученика чине неанксиозни и незаинтересовани (20%) ученици. Ови ученици нису мотивисани, имају низак осећај
самоефикасности и ниску анксиозност, немају осећај припадности школи и не
вреднују образовање. Трећу групу, анскиозне и заинтересоване ученике (22%)
одликује висока мотивација, висока анксиозност, они вреднују образовање и
нису склони преписивању. Последња, најбројнија група, анскиозни и незаинтересовани (41%) су ученици који су ниско мотивисани, имају ниску самоефикасност, високу анксиозност, низак осећај припадности школи, ниско
вреднују образовање и склони су преписивању.
Неанксиозна и заинтересована група постиже највише резултате на
PISA тесту (у просеку 470 поена), за разлику од треће и четврте групе које у
просеку постижу скор од 430 поена у сва три домена (табела 2). Када је реч о
образовним профилима из којих ови ученици долазе у првој и трећој групи
наилазимо у већој мери на ученике из средњих стручних школа, а другој и
четвртој ученике из гимназија.
Анализе указују и да анксиозност прави разлику између успешнијих и
мање успешних ученика. Уколико ученик исказује анксиозност, заинтересованост као димензија нема значаја на постигнуће. У групама ученика које не
испољавају анксиозност, заинтересованост прави разлику између успешних и
мање успешних ученика (табела 2).
Табела 2. Постигнуће ученика на PISA тесту и припадности кластерима
Математичка
Читалачка
Научна
писменост
писменост
писменост
Неанксиозни и заинтересовани
473
469
470
Неанксиозни и незаинтересовани
464
454
462
Анксиозни и заинтересовани
427
434
429
Анксиозни и незаинтересовани
431
432
431
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Даља анализа била је усмерена на разлике између три различита типа средњих
школа (гимназија, средња стручна школа четврогодишњи програм и средња
стручна школа трогодишњи програм) по факторима мотивације. Утврђене су
статистички значајне разлике између типова школе у погледу свих тестиранх
фактора, и то: Унутрашња мотивација (F 2,4792=13.15, p< 0.001); Уверење у
сопствену ефикасност (F 2,4803 = 4.10, p = 0.017); Анксиозност (F 7,4754 = 34.01, p
< 0.001), Осећање припадности школи (F 2,4776 = 42.75, p < 0.001) и
Невредновање школе (F 2,4778 = 20.20, p < 0.001).
Табела 3. Подскупови типова школе дефинисани аритметичким срединама
факторских скорова на фактору Унутрашња мотивација.
Подскупови на нивоу
ά= 0.05; Scheffe test
Тип школе

N

1

Стручне 3

883

2.99

Стручне 4

2707

3.06

Гимназије
Статистичка значајност разлика унутар
подскупа

1204

3.08
0.407

1.000

2

Јасни профили разлика између три различита типа школа исказани су
на димензијама: Унутрашња мотивација, Уверење у сопствену ефикасаност,
Анксиозност, Осећање припадности школи и Невредновање школе. Факторски
скорови фактора Унутрашња мотивација распоређивали су се у два непреклапајућа подскупа, односно мотивација средњошколаца из трогодишњих средњих стручних школа била је статистичи значајно нижа од мотивације ученика
четеворогодишњих стручних школа и мотивације гимназијалаца. Није постојала статистички значајна разлика аритметичких средина факторског скора
између ученика четеворогодишњих стручних школа и ученика гиманазија
(табела 3).
Табела 4. Подскупови типова школе дефинисани аритметичким срединама
факторских скорова на фактору Уверење у сопствену ефикасност.
Подскупови на нивоу
ά=0.05; Scheffe test
Тип школе

N

1

Стручне 4

2712

2.75

Гимназије

1206

2.76

2.76

Стручне 3

887
0.763

0.115

Статистичка значајност разлика унутар
подскупа
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2

2.80

Уверење у сопствену ефикасност било је најниже код ученика четверогодишњих средњих стручних школа, а највише код ученика трогодишњих
средњих стручних школа. Ученици из гимназија се не диференцирају у односу
на две поменуте групе (табела 4).
У исто време, школска Анкиозност је била најмања код ученика
гимнанзија, док истовремено није постојала статистички значајна разлика
између средњих вредности факторских скорова овог фактора код ученика
четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа на нивоу ά= 0.05
(табела 5).
Табела 5. Подскупови типова школе дефинисани аритметичким срединама
факторских скорова на фактору школска Анксиозност.
Подскупови на нивоу
ά=0.05; Scheffe test
Тип школе

N

1

Гимназије

1200

2.60

Стручне 4

2691

Стручне 3

864

2
2.77
2.82

Статистичка значајност разлика унутар
подскупа

1.00

0.105

Табела 6. Подскупови типова школе дефинисани аритметичким срединама
факторских скорова на фактору Осећање припадности школи.
Подскупови на нивоу
ά=0.05; Scheffe test
Тип школе

N

1

Гимназије

872

3.02

Стручне 4

2703

Стручне 3

1202

Статистичка значајност разлика унутар
подскупа

2

3

3.16
3.22
1.00

1.00

1.00

Аритметичке средине факторског скора димензије Осећање припадности школи биле су раздвојене у три подскупа. Осећање припадности било је највеће
код гиманзијалаца, а најмање код ученика трогодишњих средњих стручних
школа (табела 6). Када је реч о димензији Невредновање школе, оно је у
највећој мери испољено код ученика трогодишњих стручних школа, а најмање
код гимназијалаца (Табела 7).
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Табела 7. Подскупови типова школе дефинисани аритметичким срединама
факторских скорова на фактору Невредновање школе.
Подскупови на нивоу
ά = 0.05; Scheffe test
Тип школе

N

1

Гимназије

872

3.02

Стручне 4

2703

Стручне 3

1202

Статистичка значајност разлика унутар
подскупа

2

3

3.16
3.22
1.00

1.00

1.00

Анализа одговора наставника указује да се Њихове имплицитне теорије о
школској мотивацији ученика групишу у три фактора који објашњава 41,29%
укупне варијансе24; наставник не треба да мотивише ученике, ученици су
немотивисани и ученике треба ауторитетом натерати на учење, од којих ни
један не погодује разумевању улоге наставника као конструктивног мотиватора ученика. Поузданост скале је релативно висока (Кронбахова алфа=0.78).
Табела 3. Три димензије наставничких имплицитних теорија о мотивацији ученика за
школско учење
Димензије
Објашњена
Кронбахов алфа
Број ставки високо
варијанса
коефицијент засићених фактором
(%)
Наставник не треба да
15.404
.621
9
мотивише ученике
Ученици су
немотивисани

13.862

.680

5

Ученике треба натерати
на учење

12.020

.593

5

Скалом којом су испитиване имплицитне наставничке теорије ученичке мотивације доминира фактор који је на основу садржаја ставки које га дефинишу
назван ’наставник не треба да мотивише ученике’. У садржинском смислу
овај фактор који покрива 37.31% укупно објашњење варијансе односи се на изражавање става да мотивисање ученика никако не спада у опис посла наставника. Наставници који имају високе скорове на овој димензији верују да је
посао наставника да се бави тумачењем градива и преношењем знања, а не
мотивисањем ученика. Мотивација или немотивација је нешто што ученици
24

Анализом главних компоненти уз Варимаx ротацију главних оса, на основу
Кателовог скатер дијаграма издвојене су 3 главне компоненте.
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доносе са собом од куће, нешто непроменљиво и ван васпитних домашаја школе. Испуњење наставног програма је основна наставничка дужност. Ово
уверење је дефинисано високим позитивним корелацијама са тврдњама: ’Ако
би се професор трудио да заинтересује ученике за градиво, они би се само
опустили и ништа не би научили’; као и ’Основни задатак професора је да
реализује наставни програм, а не да ради на мотивисању ученика’.
Садржај другог издвојеног фактора одређен је тврдњом ’Ученици су
немотивисани’, док у преосталим тврдњама које су ушле у садржај овог
фактора чини се да су садржани и разлози зашто је то тако (нпр. ’Ученике
занима све друго само не учење и школа’, ’Ученици неће да уче, а родитељи
их стално покривају и извлаче код професора’, ’Са постојећим програмима,
скоро је немогуће да се професор посвети мотивацији ученика’). Садржај
трећег издвојеног фактора говори у прилог томе како наставник може да
поспеши школски успех својих ученика (нпр. ’Ученике треба натерати на учење’, ’Важно је да професор покаже свој ауторитет над ученицима’). Све у
свему, наставници не верују у то да се на школски успех може утицати
развијањем и подстицањем ученичке мотивације. Ученици су углавном немотивисани и то не може битније да се промени.
Дискусија
Фокус овог рада био је на испитивању везе између мотивације и постигнућа
ученика узимајући у обзир перспективу и ученика и наставника онда када је
реч о сагледавању мотивације. Такође подаци су разматрани узимајући у обзир
и образовне профиле унутар система средњег образовања. Резултати имају директне импликације за праксе наставника и у погледу њиховог ангажмана на
подстицању мотивацје ученика и пажње коју треба посветити смањењу страха
ученика.
Налази јасно издвајају групу мотивисаних и неанксиозних ученика, са
израженим осећањем припадности школи, који су уверени у сопствену ефикасност, несклони преписивању и омаловажавању школе. То су ученици који
ће вероватно у већој мери развити своје компетенције кроз образовање него
њихови вршњаци супротних особина и уверења. Уједно ових ученика је
најмање у целокупном узорку.
Овај налаз јасно дефинише могуће правце деловања циљане
интервенције, односно да код ученика треба развијати и подстицати осећање
да могу да изађу на крај са школским обавезама и дужностима, треба отклањати све узроке школске анксиозности и разноврсним школским и ваншколским активностима поспешивати осећање припадности школи. У том смислу
наставници су у најбољој позицији да утичу на ученике пошто су они у
свакодневној комуникацији са ученицима и пошто су на, на известан начин,
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они „коаутори“ постојећих (не)подстицајних уверења код ученика. Из тог
разлога у будуће програме стручног усавршавања наставника треба укључити
теме које се односе на улогу мотивације у учењу, али и улогу наставника у
изградњи унутрашње мотивације код ученика. Ова знања укључују и познавање налаза истраживања мотивације релевантних за разумевање прилика у
школама.
Налази ове студије указују и да анксиозност ученика у односу на учење
и оцењивање има директан негативан утицај на постигнуће ученика, што је у
складу и са претходним резултатима да је школска анксиозност ученика у
Србији један од важних разлога зашто наши ученици постижу нижа образовна
постигнућа (Radišić, Baucal & Videnović, 2015). Тиме се додатно указује на
потребу да се у програме стручног усавршавања укључе и програми који ће
помоћи наставницима да боље разумеју и овладају различитим конструктивним и позитивним техникама мотивисања ученика.
Када се упореде различити типови средњошколских програма (гимназија, четворогодишњи и трогодишњи стручни програми) уочавају се значајне разлике. Ученици који похађају гимназијски програм имају најнижи ниво
анксиозности, највиши осећај припадности и највише вредновање образовања,
док су ученици који похађају трогодишње стручне програме имали значајно
неповољнији склоп мотивационих димензија у којем се истичу ниска унутрашња мотивација, виша анксиозност, ниже вредновање образовања и нижи
осећај припадности школи. Ови налази указују на потребу да се развију специфични програми за наставнике који раде са ученицима из трогодишњих
стручних програма јер је њихова мотивација за школско учење веома неповољна и може бити извор значајних проблема у даљем образовању.
Налази указују на то да наставнии не препознају своју улогу у мотивисању ученика. С обзиром да наставници начелно нису обучавани да
препознају, подстичу и култивишу мотивацију за школско учење ни током
иницијалног образовања, требало би да већ током овог циклуса стекну знања о
природи мотивације, њеној улози у процесу образовања и техникама мотивисања ученика. Ова знања би требало да се стичу систематски, а не да се преносе као имплицитна знања инцидентним учењем или уопштавањем искуства
стечених на појединачним примерима.
Моћ наставника да управља мотивацијом ученика дефинисана је, а у
великом броју случајева и ограничена, условима у којима се школско учење
одвија: школа је обавезна, а ученици немају никакав утицај на садржај и динамику школског рада. Тешко је заинтересовати их за нешто што морају и ове
околности свесни су и наставници и ученици. Ипак, постоје и неке стратегије
рада које у већој мери погодују мотивисању ученика. Међу њима се посебно
издвајају кооперативни облици рада. Партнерски однос ученика и наставника
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покреће и омогућава сазнајне процесе, а истовремено редукује анксиозност.
Истовремено, кооперативно учење експлоатише и велику мотивациону моћ
коју имају вршњачке интеракције.
Референце:
Alderman, K. (2004). Motivation for Achievement, Possibilities for Teaching and
Learning, Second Edition, London: Lawrence Erlbaum Associates.
Archambault, I., Janosz, M., Fallu, J.S. & Pagani, L.S. (2008). Student engagement
and its relationship with early high school dropout, Journal of Adolescence,
32(3), 651‒670.
Bouffard, T., Marcoux M. F., Vazeau C & Bordeleau L. (2003). Changes in selfperceptions of competence and intrinsic motivation among elementary
schoolchildren. British Journal of Educational Psychology, 73, 171‒186.
Brophy, J. (2004). Motivating students to Learn, 2nd Edition, London: Lawrence
Erlbaum Associates.
Elliott J., Hufton N. & Hildreth A. (1999). Factors Influencing Educational
Motivation: a study of attitudes, expectations and behavior of children in
Sunderland, Kentucky and St Petersburg. British Educational Research Journal,
25(1), 75‒94.
Felner R.D., Seitsinger, A.M., Brand, S., Burns, A. & Bolton, N. (2007). Creating
Small Learning Communities: Lessons From the Project on High-Performing
Learning Communities About ‘What Works’ in Creating Productive,
Developmentally Enhancing, Leraning Contexts. Educational Psychologist,
42(4), 209-221.
Hardré, P.L., Crowson, H.M., DeBacker, D.K. & White, D. (2007). Predicting the
Academic Motivation of Rural High School Students, Journal of Experimental
Education, 75(4), 247–269.
Hufton R. N. & Elliott G. J. (2002). Educational Motivation and Engagement:
qualitative accounts from tree countries, British Educational Research Journal,
28(2), 265‒289.
Peetsma, T.; Hascher, T.; Van der Veen, I. & Roede, E. (2005). Relations between
adolescents' self-evaluations, time perspectives, motivation for school and their
achievement in different countries and at different ages, European Journal of
Psychology of Education, 20(3), 209‒225.
Radišić, J. Baucal, A. & Videnović, M. (2015). Math anxiety—contributing school
and individual level factors. European Journal of Psychologyof Education, 30(1),
1‒20.
Solomon Y. & Rogers C. (2001). Motivational Patterns in Disaffected School
Students: insights from pupil referral unit clients, British Educational Research
Journal, 27(3), 331‒345.
Waugh F. Russell. (2002). Creating a scale to measure motivation to achieve
academically: Linking attitudes and behaviors using Rasch Measurement. British
Journal of Educational Psychology, 72, 65‒86.
Weinstein, R. S. (2002). Reaching higher: The power of expectations in schooling.
Cambridge, MA: Harvard University Press.
СЕКУНДАРНЕ АНАЛИЗЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ НАЛАЗА | 157

Wigfield A. & Wentzel K. (2007). Introduction to Motivation at School:
Interventions That Work. Educational Psychologist, 42(4), 191‒196.
Yair G. (2000). Reformin Motivation: how the structure of instruction affects
students’ learning experiences. British Educational Research Journal, 26(2),
191‒210.
Yeung, А.S, & McInerney, D.M. (2005). Students’ School Motivation and
Aspiration Over High School Years, Educational Psychology, 25(5), 537–554.

158 | СЕКУНДАРНЕ АНАЛИЗЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ НАЛАЗА

МАТЕМАТИЧКА АНКСИОЗНОСТ УЧЕНИКА У СРБИЈИ У СВЕТЛУ
РЕЗУЛТАТА PISA 2003 И 2012
Јелена Радишић25
Институт за педагошка истраживања
Марина Виденовић
Институт за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Математичка анскиозност је дефинисана као стање у коме ученик
доживљава негативне реакције када се сусретне са математичким
појмовима или процедурама у којима се процењује његово знање.
Ово је вишедимензионални конструкт који обухвата (а) осећај притиска, неадекватности и нелагоде при решавању математичких
проблема било у школи или у свакодневном животу, и (б) осећај
притиска и нелагоде у ситуацијама процене сопствене математичке компетенције. Пре пуну деценију резултати PISA 2003
циклуса указали су на изузетно висок ниво математичке анксиозности међу нашим ученицима. Подаци из циклуса PISA 2012
омогућавају нам да на обухватан начин испратимо шта се дешава
са математичким постигнућем ученика у Србији, али и факторима
који отежавају да оно буде боље, што има директне импликације
за побољшање образовних исхода наших ученика као и целокупног система. Анализе у овом раду се фокусирају на поређење
резултата, као и значајности појединих корелата математичке
анксиозности, раздвајајући факторе на школском и индивидуалном нивоу. HLM анализа је примењена на узорку ученика који
су учествовали у PISA циклусу 2003 и 2012., како би се испитала
значајност поједних предиктора. Анализа резултата на оба узорка
указује да је ансксиозност ученика системски проблем, те да се не
може приписати појединачним школама. Постигнуће и интересовање за математику, висок математички селф-концепт, школска
и одељенска атмосфера су у вези са нижим нивоом математичке
анксиозности. На школском нивоу значајан предиктор математичке анскиозности su индекс економског, социјалног и културалног статуса и дисциплина у школи. Ови резултати указују да
су промене по питању присутности математичке анксиозности код
наших ученика минималне. Иако је у овом деветогодишњем периоду било бројних покушаја реформисања школства, она се нису
одразила на учесталост присуства овог феномена.
Кључне речи: математичка анксиозност, PISA, индивидуални и
школски фактори.
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Математичка писменост, једна од кључних компетенција за целоживотно
учење, дефинисана је као способност развијања и примене математичког мишљења (нпр. логичко и просторно мишљење) у циљу решавања низа проблема у
свакодневним ситуацијама, али и презетовања истих путем формула дијаграма,
графикона и модела (Baucal & Pavlović Babić, 2011). Пред тога што је значај
математичке писмености препознат у образовним исходима великог броја
земаља у оквиру међународномг тестирања ученичкиг постигнућа (PISA), она
је једна од три скале у сваком PISA тесту, што омогућава њено систематско
праћење у земљама учесницама.
Резултати ученика из Србије на PISA тестирању у погледу математичке
писмености јесу редовно за више од 50 поена нижи у односу на OECD просек,
што одговара 1,5 години додатног школовања у земљама чланицама OECD-a.
Резултати четири циклуса тестирања (2003, 2006, 2009, 2012) показују да око
40% ученика, у погледу математичке писмености, спада у групу функционално
недовољно описмењених (табела 1).
Пре пуну деценију резултати PISA 2003 циклуса указали су на изузетно
висок ниво математичке анксиозности међу нашим ученицима. Математичка
анскиозност је дефинисана као стање у коме ученик доживљава негативне
реакције када се сусретне са математичким појмовима или процедурама у
којима се процењује његово знање (Richardson & Woolfolk, 1980; Cates &
Rhymer, 2003). Ово је вишедимензионални конструкт који обухвата (а) осећај
притиска, неадекватности и нелагоде при решавању математичких проблема
било у школи или у свакодневном животу, и (б) осећај притиска и нелагоде у
ситуацијама процене сопствене математичке компетенције.
Анксиозност се сматра једнoм од кључних емоција у вези са постигнућем (Pekrun, 2000), а процена и само-процена у вези са могућношћу изведбе
одређеног задатка су од примарног значаја за покретање свих емоција у вези са
потигнућем. Ове емоције се дефинишу као емоције које се налазе у директној
вези са постигнућем и активностима у вези са истим, а груписане су у четири
основне категорије: позитивна активирајуће емоције (уживање, нада и понос),
позитивне деактивирајуће емоције (осећај олакшања и релаксације), негативне
активирајуће емоције (бес, анксиозност и доживљај срама), и негативне деактивирајуће емоције (досада или безнађе) (Pekrun et al., 2007). Пекрун и његове
колеге наглашавају да искуство ученика у школи утиче на формирање емоције
везаних за постигнуће, али и да оне нису независне од домена учења, попут
математике и контекста учења у учионици (Goetz, Pekrun, Hall & Haag, 2006).
Пекрун (2000) такође извештава о високој корелацији између доживљаја
самоефикасности у математици и анксиозности (-.63).

160 | СЕКУНДАРНЕ АНАЛИЗЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ НАЛАЗА

Табела 1. Опис постигнућа по нивоима на скали математичке писмености
ниво
6
На овом нивоу ученици могу да концептуализују, уопштавају и користе
податке засноване на сопственом испитивању и моделовању сложених
проблемских ситуација. Могу да повезују информације из различитих извора
и начина репрезентовања, као и да праве флексибилне преводе из једне
форме у другу. Способни су за напредно математичко мишљење и резоновање. Могу да примене увиде и разумевања до којих су дошли и да их
комбинују са симболичким и формалним математичким операцијама и
односима да би развили приступе и стратегије за решавање нових проблемских ситуација. Могу да формулишу и да са високом прецизношћу
дискутују о поступцима које су применили, да критички разматрају налазе,
интерпретације, аргументе, укључујући и разматрање њихове подобности за
решавање комплексних проблемских ситуација.
5
На петом нивоу ученици могу да развију и примене моделе за рад у
сложеним ситуацијама, уочавајући ограничења и формулишући претпоставке. Умеју да одаберу, упореде и вреднују различите стратегије решавања
проблема. Могу да развијају стратегије рада, користећи добро развијене
способности резоновања, одговарајуће репрезентације, симболичке и формалне дескрипције, као и увиде у вези са ситуацијом. Разматрају сопствене
поступке, формулишу и образлажу интерпретације до којих су дошли.
4
На четвртом нивоу ученици успешно примењују експлицитне моделе у
сложеним конкретним ситуацијама које могу да садрже извесна ограничења
или да захтевају формулисање претпоставки. Могу да врше избор и повезују
податке дате на различлите начине, укључујући и симболичке репрезентације, и директно их повезујући са различитим аспектима ситуација из
реалног живота. Имају добро развијене вештине, флексибилни су у промишљању, и то успешно користе. Могу да изграде сопствено објашњење, да га
формулишу и образложе користећи сопствене интерпретације, аргументе и
активности.
3
На трећем нивоу ученици могу да примене јасно описане процедуре,
укључујући и оне које подразумевају неколико корака у процесу доношења
одлука. Могу да изаберу и примене једноставне стратегије решавања проблема. Могу да интерпретирају податке које добијају из различитих извора и
који су представљени на различите начине, као и да закључују директно на
основу њих. Могу да извештавају о резултатима, својим интерпретацијама и
начинима закључивања.
2
На овом нивоу ученици могу да препознају и интерпретирају захтеве у
контекстима у којима се не тражи ништа више од директног закључивања.
Издвајају податке који су релевантни из једног извора и користе један модел
представљања података. Умеју да примене основне алгоритме, формуле,
процедуре или конвенције. Директно закључују и дословно интерпретирају
добијене резултате.
1
На првом нивоу ученици могу да одговоре на једноставна, јасно формулисана питања која се односе на познат контекст и у којима су дате све
релевантне информације. У стању су да пронађу тражени податак и да изводе
рутинске операције када су сви подаци дати, а упутства прецизно
формулисана. Изводе активности које су очигледне и директно следе из
датих података.
Адаптирано из Pavlović Babić & Baucal, 2013.
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Постојање високог нивоа математичке анксиозности, негативне перцепције
сопствених способности и низак ниво очекивања је у негативној корелацији са
постигнућем из математике. Кесици и Ердоган (2000) извештавају и о вишем
нивоу анксиозности код ученика који имају за циљ постизање високог
постигнућа из математике, као и међу ученицима који имају низак ниво
самопоуздања. Многи истраживачи истичу и да је у циљу развијања интересовања за одређени предмет (дефинисан као склоности за тему и/или
позитиван доживљај ситуације у вези са решавањем проблема из дате области,
Jones et al., 2012; Krapp 2005), важно да ученици доживљавају позитивне
емоције везане за саму делатност (Pintrich, 2000). У том смислу доживљај анксиозности може да умањи интересовање и унутрашњу мотивацију, али такође
може ојачати мотивацију и “натерати” ученика да инвестира више времена да
се избегне неуспех (Pekrun et al., 2002; Pekrun et al., 2004.). Према Махеру и
сарадницима (2012) ученици са вишим нивоима интересовања везаним за поједине школске предмете улажу више труда и времена у учење, примењују ефикасније стратегије учења, и постижу боље резултате. У контексту активности
унутар учионице ако ученик ужива у учењу математике може бити лакше за
њега/њу да се укључи у креативно решавање проблема, док анксиозност може
да доведе до улагања напора да се поједине процедуре тачно запамте, без
разумевања истих.
Бројне студије указују на негативан однос између математике анксиозности и постигнућа (Meece, Wigfield & Eccles, 1990). Мета-анализа 26
истраживања која се баве односом између анксиозности и постигнућа указује
на негативну корелацију између ова два концепта (-.27), те да је однос
конзистентан у односу на пол, разред, етничке групе, инструменте за мерење
анксиозности (Ma, 1999). Иако већина истраживања показује општи негативан
ефекат анксиозности на индивидуално постигнуће ученика, постоје резултати
који указују на то да неки ученици могу да профитирају од сопствене
анксиозности јер подстиче мотивацију и постигнуће (Pekrun et al., 2007).
Родне разлике у математичком постигнућу су често истраживана тема,
али у односу на дискретне емоције у вези са математиком интензивно је истраживана једино математичка анксиозност. Док неке студије указују да девојчице испољавају више нивое анксиозности од дечака (Frenzel et al., 2007;
Pekrun et al., 2007), поједини налази указују да ова веза постоји само на крају
основног школовања; код девојчица је она у порасту док се код дечака у том
узрасту смањује (Ma & Cartwright, 2003).
У вези са горе наведеним концепт управљања одељењем се посматра
као један од кључних фактора који погодују креирању климе погодне заучење
ученика (Marcano, 2003). Међутим менаџмент у учионици и конкретније дисциплина у истој нису често истраживане теме у контексту анксиозности у ве162 | СЕКУНДАРНЕ АНАЛИЗЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ НАЛАЗА

зи са математиком. Истраживања указују и да ученичка перцепције школе у
целини утиче на поимање учења (OECD, 2010), те да у овом погледу постоје
значајне разлике између ученика који припадају различиим образовним
системима. Међутим, веза између ових варијабли и емоција у вези са постигнућем тек треба да се утврди.
У конексту постигнућа наших ученика поређење података у циклусима
2003 и 2012 на PISA омогућавају нам да на обухватан начин испитамо шта се
дешава са математичким постигнућем ученика у Србији, али и факторима који
отежавају да оно буде боље, што има директне импликације за побољшање
образовних исхода наших ученика као и целокупног система. У оба циклуса
наилазимо на податак да више од половине ученика у Србији изражава забринутост у вези са тешкоћама које могу имати на часовима математике или
добијања лоше оцене. Испитивање фактора који доприносе овом ставу на
нивоу ученика и школе, у две временске тачке допринеће да боље разумемо
забринутост наших ученика, али и како да је предупредимо.

Методологија
Анализе у овом раду се фокусирају на поређење резултата и значајности
појединих корелата математичке анксиозности, раздвајајући факторе на школском и индивидуалном нивоу.
Узорак. Унутар циклуса PISA 2003 у истраживању је учестовао репрезентативни узорак ученика рођених 1987, укупно 4,405 ученика из 151 школе;
2,190 девојчица (49.7 %) и 2,215 дечака (50.3 %). Унутар циклуса PISA 2012 у
истраживању је учестовао репрезентативни узорак ученика рођених 1996,
укупно 4,684 ученика из 153 школе; 2,368 девојчица (50.6 %) и 2,316 дечака
(49.4 %). Узорак је у оба случаја стратификован према географским регионима
у Србији и типовима средњошколског образовања.
Варијабле. Централна варијабла истраживања је математичка анксиозност, која
представља композитну промењиву састављену од пет ставки ликертовог типа,
обухватајучи тако различите аспекте математичке анксиозност (осећај бриге,
беспомоћности или нервозе када ученик наилази на математичке проблеме или
брине о добијању лоше оцене из математике). Такође четири групе варијабли
коришћене су као предиктори математичке анксиозности (математичко постигнуће, демографске варијабле и варијабле које описују школу и атмосферу у
учионици, и променљиве у вези са мотивационим и когнитивним аспектима у
савладавању математике). У разматрању односа између математичке анксиозности и постигнућа, успех је дефинисан на основу постигнућа на PISA скали
математичке писмености (табела 2).

СЕКУНДАРНЕ АНАЛИЗЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ НАЛАЗА | 163

Табела 2. Опис варијабли коришћених у анализи
Варијабла
Опис
Математичко постигнуће
Постигнуће на PISA скали
из математике (MATPISA)
Године
Индекс економског,
социјалног и културног
статуса (ESCS)
Дисциплина (DISCLIM)
Однос наставника и
ученика (STUREL)
Подршка наставника
(TEACHSUP)
Осећај припадности школи
(BELONG)
Математичка анксиозност
(ANXMAT)
Интересовање и уживање у
математици (INTMAT)
Инструментална
мотивација везана за
математику (INSTMOT)
Математичка
смаоефикасност
(MATHEFF)
Математички селфконцепт (SCMAT)
Време проведено у изради
домаћег задатка из
математике (RMHMWK)

Просечан скор у Србији 437 поена у 2003 и 449 у 2012
години
Демографске варијабле
Ученици дају информацију о датуму рођења (дан, месец,
година).
Композитна мера образовнох постихнућа родитеља,
занимања, престижа истог, економског статуса и
културних ресурса којима породица има приступ
Клима у школи и учионици26
Пример ставке: "Ученици не слушају шта наставник
говори."
Пример ставке: "Ученици се слажу са већином
наставника."
Пример ставке: "Наставник показује интересовање за
учење сваког ученика." Позитиван скор на скали
означава позитиван однос измеђунаставникаи ученика.
Пример ставке: "Осећам се као аутсајдер (или изопштен
од ствари)."
Мотивациони и когнитивни аспекти учења
математике
Пример ставке:“Осећам се беспомоћно приликом
решавања задатака из математике. ”
Пример ставке: "Уживам да читамо математици."
Пример ставке: "Исплати се уложити напор у математику
јер ће ми то помоћи у будућем послу."
Ученици процењују степен сигурности решавања 8
типова математичких проблема нпр. "Разумем графике
из новина"
Пример ставке: "Математика ми не иде од руке."
Однос времена проведеног у изради домаћег задатка из
математике и укупног времена проведеног у изради
домаћих задатака

HLM анализа је примењена на узорку ученика који су учествовали у PISA
циклусу 2003 и 2012., како би се испитала значајност поједних предиктора у
вези са математичком анксиозношћу. Ова врста анализе омогућава да анализирамо допринос различитх предиктора математичке анксиозности на нивоу
ученика (ниво 1) и на нивоу школе (ниво 2). Користећи узорак школа са узор-

26

Варијабле из ове групе су коришћене у складу са дефиницијама датим у техничком
извештају PISA 2003 (OECD 2005).
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ком ученика једног разреда у свакој од школа, линеарни регресиони модел се
креира за сваку школу како би се предвидела веза карактеристика ученика са
математичком анксиозношћу у том разреду. Ово је једначина првог нивоа.
Ниво 1 био је заступљен варијаблама које описују средину из које ученик долази и њихову мотивацију и когниције у вези са постигнућем из математике.
Слично томе регресиони модел на школском нивоу се креира да би се
предвидела веза карактеристика школе са сваким од предиктоа на нивоу школе
из ученичког модела. Ово је једначина другог нивоа. Једначина другог нивоа
сачињена је од варијабли у вези са праксама поучавања (дициплина, доживљај
припадања школи и однс наставника и ученика агрегираним за ниво школе) и
варијаблама које описују контект школе (старост ученика, пол и социокултурни статус агрегирани на ниво школе). Центрирање на нивоу медијане је
коришћено за процену школске варијансе математичке анксиозности,
прилагођену за предикторе на нивоу ученика (Kreft, de Leeuw, & Aiken, 1995).
Пондери узорковања су инкорпорирани у анализу како би се узела у обзир
комплексност дизајна PISA студије. Анализа недостајућих вредности
(коришћен ЕМ алгоритам) указала је да нема систематског ефекта услед
неодговарања на поједина питања у делу упитника о мотивационим и
когнитивним аспектима учења математике.
HLM модели разматрани у анализи
Када је реч о моделима који узимају у обзир факторе првог и другог нивоа, за
оба узорка, 2003 и 2012, креирано је 19 HLM модела.
Модел 0: Основни модел. У овај модел не улазе предиктори првог и другог
нивоа
Y ij = B0 + Rij
B0 = G00 + U0
Yij је скор ученика и на математичкој анксиозности у школи j, B0 је интерцепт
школе j, G00 је укупан просек скора на скали математичке анксиозности за све
школе, U0 је случајни ефекат школе j, a Rij је случајни ефекат ученика i у
школи j.
Модели првог нивоа (ниво ученика): демографске варијабле, мотивациони и
когнитивни аспекти учења математике. Ови модели су имали за циљ да
испитају допринос демографских, мотивационих и когнитивних варијабли
повезаних са учењем математике спрам математичке анксиозности. Једна по
једна варијабла је укључивана у моделе првог нивоа, што је омогућило
праћење доприноса сваке од њих и њиховог односа са математичком
анксиозношћу. Дајемо приказ завршног модела првог нивоа.
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Yij = B0 + B1*(BELONG) + B2*(DISCLIM) + B3*(INTMAT) + B4*( INSTMOT)
+ B5*(STUREL) + B6*(MATHPISA) + B7*(ESCS) + B8*(MATHEFF) +
B9*(RMHMWK) + B10*(GENDER) + B11*(AGE) + + B12*(SCMAT) +
B13*(TEACHSUP) + Rij27
Модели другог нивоа (ниво школе): праксе поучавања и школске варијабле. Ови
модели су креирани са циљем да испитамо однос пракси поучавања и
школских варијабли, односно који је допринос карактеристика школе без
обзира на вариајбле које се налазе у моделу првог нивоа (ниво ученика). Као и
у претходном случају варијабле су укључиване у модел једна за другом.
Пример завршног модела другог нивоа:
B0 = G00 + G01*(BELONG_M) + G02*(DISC_M) + G03*(STUREL_M) +
G04*(ESCS_M) + G05*(GENDER_M)28 + U0
Резултати
Резултате ћемо исказати за сваки узорак посебно.
PISA 2003
Базични модел. Око 6% укупне варијансе математичек анксиозности је
објашњено разликама између школа, док 94% отпада на разлике унутар школа.
Интерцепт фиксног ефекта је 0.29 (SE=0.024). Овакви резултати указују на то
да је висок ниво анксиозности ученика у Србији системски проблем, а не
проблем са којим се суочавају само неке школе.
Модели првог нивоа. Резултати модела који обухватају варијабле првог
нивоа сугеришу да висок математички селф-концепт, постигнуће и интересовање за математику, школу, дисциплина у одељењу и индекс економског,
социјалног и културног статуса јесу значајни негтивни предиктори математичке анксиозности. За очекивати је да је веза између математичког селфконцепта и математчке анксиозности математике јесте јака јер су ово конструкти слични по природи, али такође верујемо и да утицај између ова два
концепта може бити реципрочан. Количина времена проведеног у изради домаћих задатака повезује се са вишим нивоима анксиозности, што би могло да
значи да ученици којима математика не иде од руке троше више времена на
његову израду.

27
28

У табели 2 налазе се пуна имена варијабли.
Однос између дечакаи девојчица у школи.
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Табела 3. Параметри пуног модела ниво 1
Ефекат
Параметри
Intercept
BELONG
DISCLIM
INTMAT
INSTMOT
ESCS
MATHPISA
RMHMWK
SCMAT
Фиксни
STUREL
ефекти
GENDER
AGE
TCHSUP
MATHEFF
*p<0.05; **p<0.01.

Estimates

SE

0.265**
-0.061**
-0.116**
-0.056*
0.043*
-0.040*
-0.002**
0.057*
-0.515**
0.043*
-0.038
-0.043
-0.004
0.024

0.070
0.015
0.019
0.025
0.018
0.017
0.000
0.028
0.026
0.019
0.032
0.043
0.017
0.024

Модели другог нивоа. Комбиновани модел који садржи варијабле и првог
другог нивоа у мањој мери додатно објашњава варијансу између школа. Интересовање за школу, дисциплина у одељењу и индекс економског, социјалног и
културног статуса јесу значајни предиктори математичке анксиозности и на
нивоу школе.
Табела 4. Предиктори комбинованог модела
Ефекти
Parametri

Ниво 1
Фиксни ефекти

Ниво 2
Фиксни ефекти

Estimates

SE

Intercept
BELONG
DISCLIM
INTMAT
INSTMOT
ESCS
MATHPISA
RMHMWK

0.265**
-0.061**
-0.116**
-0.056*
0.043*
-0.040*
-0.002**
0.057*

0.070
0.015
0.019
0.025
0.018
0.017
0.000
0.028

SCMAT

-0.515**

0.026

STUREL
ESCS (ниво школе)
DISCLIM (ниво школе)
STUREL (ниво школе)
GENDER (ниво школе)
BELONG (ниво школе)

0.043*
0.1200*
-0.324**
0.198**
-0.0001
-0.175*

0.019
0.061
0.079
0.060
0.000
0.089

*p<0.05; **p<0.01.
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Када је реч о индексу економског, социјалног и културног статуса што је виши
статус школе, нивои анксиозности у вези са математиком су такође у порасту.
Наша претпоставка је да однос између ESCS и математичке анксиозности
може да се објасни високим нивоом очекивања и захтевима који се постављају
спрам ученика који се налазе у групама вишег социјалног статуса у односу на
оне из којих реално потичу. Како су коефицијенти ESCS значајнији на нивоу
школе, него они на нивоу ученика, то може да имплицира да могуће разлике
између социо-економског статуса ученика и школе могу бити добар предиктор
математичке анксиозности. Одсуство дисциплине и осећаја припадности школи и доживљаја блискости са наставницима доводе се у везу са већим нивоом
анксиозоности из математике.
PISA 2012
Базични модел. Анализе резултата циклуса 2012 поново указују да само 7%
укупне варијансе математичке анксиозности може да се објасни разликама
између школа, док 93% варијансе отпада на разлике унутар школа (интерцепт
0.19, SE=0.021).
Модели првог нивоа. Резултати модела који обухватају варијабле првог
нивоа сугеришу да висок математички селф-концепт, постигнуће и доживљај
припадања школи, и дисциплина у одељењу остају значајни негативни предиктори математичке анксиозности.
Табела 5. Параметри пуног модела ниво 1
Ефекат
Параметри
Intercept
BELONG
Фиксни
DISCLIM
ефекти
INTMAT
INSTMOT
MATHEFF
MATHPISA
RMHMWK
SCMAT
GENDER
AGE
STUREL
TCHSUP
ESCS
*p<0.05; **p<0.01.

Estimates

SE

0.238**
-0.069**
-0.105**
0.121**
0.116**
0.086**
-0.001**
0.044**
-0.588**
0.052**
-0.050
0.026
-0.033
-0.008

0.024
0.019
0.018
0.022
0.018
0.018
0.000
0.011
0.025
0.018
0.033
0.022
0.017
0.013
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Постојање интересовања за математику и доживљај ефикасности у овој
области не умањују доживљај анксиозности код ученика. Поново количина
времена проведеног у изради домаћих задатака повезује се са вишим нивоима
анксиозности. ESCS није значајан предиктор математчке анксиозности на
нивоу ученика (табела 5).
Модели другог нивоа. Дисциплина у школи је значајна на нивоу 0.05.
Њено постојање доприноси смањењу анксиозности и на школском нивоу. Исти
допринос показује и варијабла однос наставника и ученика. Када је реч о
индексу економског, социјалног и културног статуса смер везe између ове
предикторске варијабле и математичке анскиозности се мења у односу на 2003
годину, али он остаје значајан предиктор.
Табела 6. Предиктори комбинованог модела
Ефекти
Parametri

Ниво 1
Фиксни ефекти

Ниво 2
Фиксни ефекти

Estimates

SE

Intercept
BELONG
DISCLIM
INTMAT
INSTMOT
MATHEFF
MATHPISA
RMHMWK

0.153**
-0.069**
-0.105**
0.121**
0.116**
0.086**
-0.001**
0.044**

0.023
0.019
0.018
0.022
0.018
0.018
0.000
0.011

SCMAT

-0.588**

0.025

GENDER
ESCS (ниво школе)
DISCLIM (ниво школе)
STUREL (ниво школе)
GENDER (ниво школе)
BELONG (ниво школе)

0.052**
-0.288**
-0.245**
-0.065
0.194*
0.014

0.019
0.042
0.054
0.085
0.086
0.073

*p<0.05; **p<0.01.

Закључци и препоруке
У оквиру циклуса 2003 и 2012 наилазимо на податак да више од половине
ученика у Србији изражава забринутост у вези са тешкоћама које могу имати
на часовима математике или добијања лоше оцене. Стога је испитивање унутар
овог рада било усмерено на анализу фактора који доприносе овом ставу на
нивоу ученика и школе, у две временске тачке.
Резултати указују да конзистентно око 7% укупне варијансе математичке анксиозности може бити објашњено разликама између школа унутар
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нашег образовног система. Око 94% варијансе отпада на разлике између
ученика, односно разлике унутар школа. Уколико узмемо у обзир централизован начин организације нашег образовног система овај резутат и није толико
изненађујући и дорпиноси становишту да високи нивои математичке анксиозности присутни у нашим школама јесу резултат општег превида у вези са начин организације часова математике у нашим школама.
Уједно ови резултати указују да су промене по питању присутности
математичке анксиозности код наших ученика минималне. Иако је у овом
деветогодишњем периоду било бројних покушаја реформисања школства, она
се нису одразила на учесталост присуства овог феномена. Овај налаз је у складу и са налазима да разлике између ученика у већој мери доприноси њиховим
разликама у постигнућу у односу на припадност школи (Teodorović, 2011).
У исто време резултати испитивања на подацима из 2003 и 2012
указују и да постигнуће, постојање интересовања за математику, математички
селф-концепт, школска и одељенска атмосфера и социо-економски статус јесу
вариајабле које се конзистентно могу довести у везу са постојањем већег или
мањег нивоа математичке анксиозности.
Матенатички селф-конпцет у оба циклуса остаје варијабла која показује највећи допринос у објашњењу варијансе математичке анксиозности, што
је у складу и са претходним налазима (Ма, 1999). Ипак значајан података је и
да постојање интринзичке мотивације не доприноси смањењу математичке
анксиозности наших ученика, а конзистентно се то не дешава ни са постојањем доживњаја ефикасности при решавању математичких проблема. Ова
група налаза протувречи оним произашлим и Пинтричеве студије (2000) да
интересовање и мотивација везана за школски предмет доприносе развоју
позитвних афеката у вези са самом активношћу, а јесте у складу са претпоставњеним комплексним односом Пекруна и сарадника (2002, 2004) који
предвиђа да анксиозност може умањити интересовање за предмет и интринзичку мотивацију, али и повећати напоре појединца „терајући“ га да уложи
више времена и напора да савлада дату активност како би избегао неуспех (сет
налаза у вези са спољном мотивацијом доприноси овој идеји).
Конзистентно кроз цилусе потврђује се налаз о негативној вези између
анксиозности и потигнућа (Meece et al., 1990; Ma, 1999). Уједно недостатак
дисцилине се такође систематски повезује са високим нивоом математичке
анксиозности наших ученика, што представља и даље област и везу која према
нашим сазнањима није у већем обиму истраживана. У вези са тим перцепција
школске атмосфере и блискост са наставницима додатни су важни предиктори
на школском нивоу анксиозности наших ученика. Тамо где је ова веза позитивна приметни су нижи нивои математичке анксиозности.
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Такође, значајност социоекономског и културног фактора на школском
нивоу указује на присуство неједнакости, односно веће вероватноће да се у
оним школама које уписују ученици из маргинализованих средина јави анксиозност.
Узимајући у обзир налазе добијене у две временске тачке и чињеницу
да је појава математичке анксиозности системски проблем у нашим школама
неопходно је решавању истог приступити такође системски, што до сада није
била уобичајена пракса.
Неки од могућих корака би подразумевали: едукацију наставника математике да препознају анксиозност и значај стратегија мотивисања ученика
како би се ојачала позитивна веза између интересвања за дати предмет и
пратећих афеката; развију стратегије за повећање осећања компетенције
ученика и сузбијање појаве научене беспомоћности; као и развијање радне и
подржавајуће атмосфере у одељењу која омогућава давање потребне структуре
ученицима без доживљаја строге дисциплине која додатно допринси јављању
негативних афеката у вези са датим предметом.
Додатним истраживањима треба испитати како смањити разлику
између наставног програма и свакодневног искуства ученика, те тако утицати
на лакшу адаптацију на захтеве часа математике; али и да ли различите
димензије математичке анксиозности и њихови корелати показују исти смер
веза као опште диензије математичке анксозности које смо испитвали у овој
студији. На крају неопходно је даље испитавање доприноса социо-економског
статуса спрам доживљаја анксиозности наших ученика, како би системска
решења овог проблема могла да укључе и најугроженије ученике.
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ПОРОДИЧНИ РЕСУРСИ И КВАЛИТЕТНА НАСТАВА КАО ФАКТОРИ
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ И ПРИРОДНИХ
НАУКА: АНАЛИЗА TIMSS 2011 У СРБИЈИ
Јелена Теодоровић
Факултет педагошких наука, Универзитет у Крагујевцу, Јагодина
Бојана Бодрожа
Одсек за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Дејан Станковић
Институт за педагошка истраживања, Београд

Истраживање TIMSS (Trends in International Mathematics and
Science Study) је међународни пројекат у чијем је фокусу испитивање постигнућа ученика из математике и природних наука.
Поред постигнућа ученика, у овом истраживању се прикупља и
широк спектар контекстуалних података о курикулуму, наставној
пракси, школским и породичним условима, интересовањима и
ставовима ученика. У Србији је TIMSS 2011 реализован у четвртом разреду основне школе (4379 ученика који наставу прате на
српском језику). Циљ ове секундарне анализе TIMSS података био
је откривање фактора који на нивоу одељења утичу на постигнућа
из области математике и природних наука. Хијерархијском регресионом анализом је испитиван утицај величине одељења,
наставниковог задовољства послом, стручног усавршавања, сарадње са другим наставницима и квалитета наставе на постигнуће
целокупног одељења. У анализама су контролисане разлике између одељења у интересовањима ученика за дати предмет и у ресурсима за учење које ученици поседују код куће. И за постигнућа
из математике и природних наука добијени су значајни регресиони
модели који укључују ресурсе за учење (зa математику ΔR=.085,
F(2,212), p<.001, β=.29; за природне науке ΔR=.066, F(1,208),
p<.001, β=.26) и квалитет наставе математике, тј. природних наука
(за математику ΔR=.022, F(1,206), p<.05, β=.15; зa природне науке
маргинално значајно ΔR=.013, F(1,202), p=.087, β=.12). Боља постигнућа из математике и природних наука постижу, дакле, одељења чији ученици у просеку имају више ресурса за учење код
куће, као и одељења у којима се, судећи према одговорима наставника, одвија квалитетна наставна пракса. Квалитетна настава
подразумева активности попут учења кроз рад на проблемима,
повезивања градива са свакодневним животом, посматрање појава,
извођење експеримената, рад на терену (ван учионице).
Кључне речи: ТIMSS, постигнућа ученика, мате-матика, природне
науке, квалитет наставе.
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Истраживање TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) је
велики међународни пројекат у чијем је фокусу испитивање постигнућа
ученика из математике и природних наука. Поред постигнућа ученика, у овом
истраживању се прикупља и широк спектар контекстуалних података о курикулуму, наставној пракси, школским и породичним условима, интересовањима
и ставовима ученика. Ови подаци обезбеђују обухватан увид у образовноваспитни контекст датог система. Истовремено, они представљају и важна
полазишта за анализу и објашњење измерених постигнућа ученика. У том
смислу, TIMSS подаци и њихове секундарне анализе могу се посматрати као
релевантан извор за формулисање препорука за даљи развој образовног
система. Конкретно, анализа фактора који утичу на постигнућа ученика има
потенцијал да пружи значајне увиде и стручну подршку доносиоцима одлука у
покушају да се изгради ефективнији и ефикаснији систем образовања.
У циклусу TIMSS 2011 из Србије су по први пут учествовали ученици
четвртог разреда основне школе (у претходна два циклуса учествовали су
ученици осмог разреда). Они су на тесту постигнућа из математике и тесту
постигнућа из природних наука у просеку постигли по 516 поена, што у оба
случаја представља постигнуће које је статистички значајно више од просека
TIMSS скале (Gašić-Pavišić & Stanković, 2012). Иако је реч о охрабрујућим резултатима, имајући у виду резултате које су српски ученици постизали у
ранијим циклусима TIMSS истраживања (Gašić-Pavišić i sar, 2011; Janjetović i
sar, 2005), свакако да постоји значајан простор за њихово даље побољшавање.
Одговори на питања шта то утиче на постигнућа ученика у Србији и како се
знања о томе могу искористити за развој образовног система јесу од великог
интереса како за истраживаче образовне ефективности тако и за просветне
власти, као и бројне друге заинтересоване стране.
Циљ ове секундарне анализе TIMSS података био је, дакле, утврђивање
који то фактори, на нивоу целокупног одељења, утичу на постигнуће ученика
из области математике и природних наука.
Метод
Узорак. Истраживањем је обухваћен репрезентативан узорак од 156 основних
школа које су учествовале у TIMSS 2011 студији, односно 4379 ученика тих
школа који наставу прате на српском језику и 219 наставника разредне наставе. Имајући у виду да је циљ ове секундарне анализе TIMSS података био да
се испита који фактори који делују на нивоу целокупног одељења утичу на
постигнућа из области математике и природних наука, узорак у истраживању
представља 219 одељења ученика.
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Инструменти и варијабле. За потребе овог рада коришћени су подаци добијени инструментима из студије TIMSS 2011. У овом раду анализиране су
следеће варијабле:
 Наставниково задовољство послом
 Скала професионалног усавршавања наставника, која говори о мери у
којој се наставник усавршавaо у различитим областима (садржаји,
методика, наставни програм, оцењивање, интегрисање информационих
технологија и слично) везаним за наставу датог предмета ‒ математике тј.
природних наука.
 Сарадња наставника у циљу побољшања наставе говори о учесталости
сарадње наставника у различитим доменима (обрађивање одређених
наставних тема, планирање и припрема наставних материјала, испробавање нових идеја, међусобно посећивање часова и сл.).
 Величина одељења
 Учениково интересовање за математику тј. природне науке
 Варијабла Ресурси за учење које ученик поседује код куће, која представља
један од индикатора социо-економског статуса ученика, а укључује
поседовање радног стола, сопствене собе, рачунара, интернета, као и
процену количине књига које поседује породица. Прве анализе су
показале да скала има изузетно ниску поузданост (α=.36). Анализа
факторске структуре овог инструмента указала је да се поседовање
информационо-технолошких ресурса издваја од поседовања других
ресурса за учење. Имајући у виду то да обе врсте ресурса јесу зачајне за
учење, спроведена је факторска анализа методом главних компоненти са а
приори задатим критеријумом издвајања једног фактора. Издвојена прва
главна компонента објашњава 32% варијансе. Факторски скорови на овој
компоненти су задржани као мера породичних ресурса за учење.
 Постигнуће ученика на TIMSS тестовима из математике и природних
наука. У домену математике испитивана су постигнућа из области: Број,
Геометрија и Приказ података. У домену природних наука предмет
тестирања су биле следеће области: Жива природа, Нежива природа и
Наука о Земљи.
 Квалитетна наставна пракса из математике тј. природних наука (скр.
квалитет наставе) говори о томе колико често наставници практикују
поједине наставне методе на часовима ових предмета. Анализа садржаја и
поузданости ових инструмената указала је на проблеме са појединим
ставкама, тако да су оне елиминисане у циљу побољшања психометријских карактеристика скале и њене садржинске ваљаности. Финална
верзија скале квалитетне наставе математике састоји се од 6 ставки и има
нешто нижу поузданост (α=.64), док се скала квалитетне наставе
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природних наука састоји од 7 ставки и има добру поузданост (α=.81).
Финалне верзије скала обухватају ставке на којима су наставници
процењивали колико често од ученика траже следеће:
- за математику: 1) да слушају објашњења како да решавају проблеме; 2) да
запамте правила, поступке и чињенице; 3) да раде на проблемима уз усмеравање; 4) да објашњавају своје одговоре; 5) да повезују оно што уче из
математике са својим свакодневним животом; 6) да раде писмени тест или
квиз.
- за природне науке: 1) да посматрају природне појаве; 2) да посматрају
експеримент или истраживање које наставник изводи; 3) да припремају
или планирају експерименте или истраживања; 4) да изводе експерименте
или истраживања; 5) да објашњавају оно што уче; 6) да повезују градиво
из природних наука са својим свакодневним животом; 7) да раде на терену, ван учионице.
Статистичка обрада. Спроведене су две независне хијерархијске регресионе
анализе у којима су критеријумске варијабле биле просечно постигнуће из математике и природних наука на нивоу одељења. Контролисан је утицај ресурса
за учење које ученикова породица поседује, који представљају један од индикатора социо-економског статуса, као и интересовање ученика за дати предмет. У спроведеним анализама варијабле са ученичког нивоа су сумиране у
просечну меру на нивоу одељења и као такве су коришћене у анализама. Да би
се испитао независни допринос предикторских варијабли, оне су у регресиони
модел увођене у сукцесивним корацима и то следећим редоследом:
 Модел 1: ученичке карактеристике (контролне варијабле) – ресурси за
учење и интересовање ученика за математику тј. природу;
 Модел 2: карактеристике одељења – број ученика у одељењу;
 Модел 3: карактеристике наставника – количина професионалног
усавршавања наставника из области везаних за математику / природне
науке, задовољство послом наставника и сарадња наставника са
колегама;
 Модел 4: квалитет наставе математике / природних наука.

Резултати
На основу тестирања сва четири хијерархијска регресиона модела у којима је
критеријумску варијаблу представљало постигнуће из математике (Табела 1),
добијени су значајни регресиони модели који укључују карактеристике ученика (модел 1; Табела 1) и квалитет наставе математике (модел 4; Табела 1).
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Табела 1. Статистички параметри регресионих модела за предвиђање постигнућа из
математике
Статистика промене модела
Модел

R
.304а

1. Карактеристике ученика

ΔR2

ΔF

df1

df2

Δp

.092

10.725

2

211

.000

2. Карактеристике одељења

.311

b

.004

.980

1

210

.323

3. Карактеристике наставника

.323c

.008

.587

3

207

.624

d

.022

5.297

1

206

.022

4. Квалитет наставе

.356

Предиктори из модела 4 и њихови статистички параметри су приказани у Табели 2. На основу вредности β коефицијента (Табела 2) може се закључити да
боље постигнуће из математике постижу одељења чији ученици имају више
ресурса за учење код куће. Такође, боље постигнуће показују одељења у
којима се одвија квалитетна настава пракса из математике која подразумева
рад на математичким проблемима, ученичко образлагање одговора, повезивање математике са свакодневним животом и слично. Величина одељења,
као ни карактеристике наставника и његовог односа према послу не утичу на
постигнуће ученика из математике.
Табела 2. Предиктори постигнућa из математике (Модел 4) и њихови статистички
параметри
Предиктор

β

t

p

r

Породични ресурси за учење

.288

-3.735

.000

.292

Ученичко интересовање за математику

.111

1.563

.120

.000

Број ученика у одељењу

.091

1.112

.268

.187

Наставниково задовољство послом

-.041

-.589

.557

-.002

Професионално усавршавање везано за
математику

.101

1.507

.133

.081

Наставничка сарадња у циљу побољшања наставе

-.037

-.524

.601

.061

Квалитетна настава математике

.154

2.302

.022

.128

Када је у питању постигнуће из области природних наука, може се закључити
да на академски успех из области природе значајан утицај такође имају карактеристике ученика (модел 1; Табела 3), док квалитетна настава природних наука (модел 4; Табела 3) има маргинално значајан утицај.
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Табела 3. Статистички параметри регресионих модела за предвиђање постигнућа из
области природних наука
Статистика промене модела
R
Модел
1. Карактеристике ученика
2. Карактеристике одељења
3. Карактеристике
наставника
4. Квалитет наставе

ΔR2

ΔF

df1

df2

Δp

.273a

.074

8.304

2

207

.000

b

.000

.029

1

206

.865

.277c

.003

.188

3

203

.904

.300d

.013

2.956

1

202

.087

.273

Одељења која чине ученици из породица са бољим ресурсима за учење постижу боље постигнуће на тесту из природних наука. Квалитетна настава која
подразумева учењe кроз рад на проблемима, повезивањe градива са свакодневним животом, посматрање појава, извођење експеримената, рад ван учионице такође доприноси бољем постигнућу ученика, мада је овај утицај маргинално значајан. Нити број ученика у одељењу, нити наставниково задовољство
послом, професионално усавршавање у природним наукама, као ни сарадња са
другим наставницима не утичу на постигнуће ученика из области природних
наука.
Табела 4. Предиктори постигнућa из области природих наука (Модел 4) и њихови
статистички параметри
Предиктор

β

t

p

r

Породични ресурси за учење

.276

-3.513

.001

.257

Ученичко интересовање за природне науке

-.097

-1.373

.171

-.094

Број ученика у одељењу

.001

.018

.986

.134

Наставниково задовољство послом

-.002

-.034

.973

-.018

Професионално усавршавање везано за област
природних наука

-.054

-.738

.461

.012

Наставничка сарадња у циљу побољшања наставе

.034

.500

.618

.029

Квалитетна настава природних наука

.121

1.719

.087

.078

Дискусија
Резултати добијени у овом истраживању указују на два битна закључка. Прво,
ученичко постигнуће је значајно условљено позитивним породичним окружењем. Друго, ученичко постигнуће не зависи од наставничких карак178 | СЕКУНДАРНЕ АНАЛИЗЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ НАЛАЗА

теристика и од активности наставника које су дисталне у односу на саму
наставу (нпр. стручно усавршавање наставника), већ од разноврсне, когнитивно активирајуће наставе. Оба налаза ове студије се поклапају са резултатима многобројних образовних студија у свету (Brophy & Good, 1986;
Coleman et al., 1966; Creemers & Kyriakides, 2008; Muijs & Reynolds, 2010;
Scheerens, 2000; Teodorović, 2011; Teodorović, 2012.)
Утицај породице на ученичко постигнуће један је од најчешће потврђених налаза у образовним истраживањима. Почев од чувених студија Колмана и сарадника (Coleman et al., 1966) и Џенкса и сарадника (Jencks et al.,
1972), потврђено је да је ученички социо-економски статус (образовање и
занимање родитеља, богатство породице и сл.) снажније повезан са ученичким
постигнућем него што су то школске варијабле (нпр. утрошак по ученику или
наставничке квалификације) (Creemers & Kyriakides, 2008; Scheerens, 2000). У
међународним студијама и мета анализама показује се да ученици из породица
са вишим социо-економским статусом имају виша постигнућа од ученика из
породица са нижим социо-економским статусом (Baker et al., 2002; Hattie,
2009; OECD 2007, 2010). Исти налази добијени су и у Србији (Havelka et al.,
1990; Teodorović, 2012; UNICEF, 2001). Културни и образовни ресурси у кући,
као и учествовање у културним активностима, комуникација о друштвеним
темама и култури и родитељска укљученост такође су идентификовани као индивидуални фактори који доприносе ученичком постигнућу ученика (Creemers
& Kyriakides, 2008; Heyneman & Loxley, 1982; Scheerens, 2000; Teodorovic,
2012; Velez et al., 1993)29. Резултати наше секундарне анализе поклапају се са
налазима поменутих истраживања.
Иако је утицај породичних услова на постигнућа ученика значајан, савремене, методолошки софистициране студије показују да утицај одређених
школских варијабли на ученичко постигнуће није нимало занемарљив. Од свих
школских варијабли, за ученичко постигнуће најбитнија је квалитетна настава.
Напредак у ученичком постигнућу, без обзира на његову почетну вредност,
веома пуно зависи од наставника (Sanders & Rivers, 1996; Wright et al., 1997).
Варијабле као што су, на пример, јасноћа наставниковог предавања и кохерентна структура лекције ближе су учениковим свакодневним школским искуствима и активностима од других школских варијабли, као што су ниво сарадње у школи и аутономија наставника, и због тога су и утицајније на
ученички успех (Scheerens, 2000; Scheerens & Bosker, 1997). Такође, фактори
који се односе на наставни процес, као што је коришћење разноврсних наставних активности током лекције, значајнији су од релативно статичних карак29

Поред варијабли везаних за ученикову породицу, постоји и корпус психолошких
варијабли (нпр. мотивација, савесност, истрајност) које доприносе ученичком
постигнућу на индивидуалном нивоу.
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теристика наставника, као што је степен квалификација који наставник
поседује (Muijs & Reynolds, 2000). Наши резултати указују на исти закључак:
непосредне, процесне варијабле, као што је квалитетна настава, имају већи ефекат од удаљенијих варијабли, на пример професионалног усавршавања наставника, и статичнијих варијабли, као што је то наставниково задовољство
послом.
Резултати многобројних студија из области наставне ефективности
довели су до стварања консензуса око варијабли које сачињавају квалитетну
наставу која позитивно делује на постигнућа и напредак ученика (Brophy &
Good, 1986; Creemers, 1994; Day et al., 2006; Mortimore et al., 1988; Muijs &
Reynolds, 2000, prema Teodorović & Stanković, 2012). Квалитетну наставу карактерише мноштво оваквих интерагујућих 'ситних' ствари урађених добро
(Brophy & Good, 1986, Muijs & Reynolds, 2000, prema Teodorović & Stanković,
2012):
• ефикасна клима стално усмерена на учење, курикулум и укључивање
ученика у наставни процес;
• проактивно одржавање дисциплине;
• висока очекивања наставника о ученичком труду и могућностима;
• висок степен академске и социјалне интеракције са читавим одељењем;
• јасна, структурисана, испланирана настава са понављањем најбитнијих
делова лекције и повезивањем са претходним знањем;
• утврђивање основног градива пре преласка на теже градиво;
• фокусирање на одређену курикуларну област;
• коришћење разноврсних метода наставе;
• активно, често и интензивно укључивање ученика у наставу кроз
пригодне задатке и активности;
• одговорност и самосталност ученика у неким активностима;
• учење стратегија учења;
• често, квалитетно и диференцирано постављање питања;
• често давање повратних информација о раду / побољшању;
• заслужена и конкретна похвала о труду;
• подударност курикулума и испитиваног материјала;
• рад у групама.
Услед ограничених изворних података, у овој секундарној анализи нису
испитивани многи елементи квалитетне наставе излистани изнад (нпр. давање
повратних информација ученицима). Међутим, резултати добијени у овом
раду свакако указују на то да чак само неки аспекти квалитетне наставе, као
што су коришћење разноврсних наставних метода и често и активно укључивање ученика у наставу, имају позитиван ефекат на ученичка постигнућа.
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Слични ефекти нађени су и у ранијим студијама образовне ефективности у
Србији (Teodorović, 2011).
Препоруке
Породично окружење ученика значајно утиче на њихово постигнуће. Зарад
побољшања постигнућа ученика – а истовремено и побољшања праведности у
образовању – образовне политике треба да буду више фокусиране на обезбеђивање и оптимизовање породичних ресурса ученика који утичу на постигнућа.
Прво, они ученици и популације које имају ниске породичне ресурсе,
тј. сиромашни ученици и ученици из традиционално депривираних популација
(нпр. ромске) се морају ефективније идентификовати.
Друго, сектори образовања, здравства и социјалне помоћи се морају
боље повезати да би се тим ученицима/популацијама помогло кроз кохерентне, дубинске и обухватне политике које су засноване на подацима и добрим
праксама.
Треће, треба обезбедити ресурсе који су показани као ефективни у
задржавању таквих популација у образовању и поспешивању њиховог академског напретка: бесплатног ручка, превоза и уџбеника. Такође треба
омогућити што више додатних прилика које побољшавају мотивацију, когнитивну активацију и ученичко ангажовање: допунску наставу и разноврсне
ваннаставне активности (школске секције, излете, посете библиотекама,
музејима, позориштима и слично).
Четврто, потребно је значајније укључити родитеље тих ученика у
њихово образовање путем активног и дуготрајног залагања школа и наставника да се са њима остваре сталан контакт и сарадња; креирање топле, прихватајуће атмосфере у школама за саме родитеље; упућивање у начине на које
могу да помогну својој деци у вези са школским радом и домаћим задацима;
организовање радионица и предавања и сличног (Henderson & Mapp, 2002).
Пето, неопходно је рано и превентивно интервенисати у свим поменутим предлозима, јер адекватне политике примењене у раном узрасту деце
показују многобројне дугорочне ефекте који су позитивни и на нивоу индивидуалног детета и на нивоу друштва (Barnett, 1985; Schweinhart et al., 2004).
Квалитет наставе има значајан утицај на учење и ниво постигнућа
ученика у оба испитивана домена – математици и природним наукама. Наставници су предоминантно одговорни за квалитет наставе. У том смислу, инвестирање у професионални развој наставног кадра треба да буде приоритет
образовне политике.
Прво, циљ иницијалног образовања и стручног усавршавања наставника мора да постане развој наставничких компетенција за одржавање кваСЕКУНДАРНЕ АНАЛИЗЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ НАЛАЗА | 181

литетне наставе, чији је један од кључних елемената когнитивна активација
ученика кроз разноврсне и релевантне наставне активности. Многобројна
истраживања у свету допринела су стварању корпуса наставних пракси и активности које карактеришу квалитетну наставу и које се морају узети у обзир
при креирању силабуса предмета и програма курсева који припремају наставнике за рад са ученицима.
Друго, квалитет и релевантност стручног усавршавања наставника
морају да буду подигнути на виши ниво (резултати ове анализе показују да оно
тренутно нема ефекат на постигнућа ученика). Промене у систему стручног
усавршавања треба да почивају на вишеструко потврђеним налазима истраживачких студија о форми и садржини ефективног стручног усавршавања и
добрим праксама у свету (Hawley & Valli, 1999; Joyce & Calhoun, 2010;
Stanković & Pavlović, 2010), као и налазима истраживања у домаћем контексту
(Đerić i sar., 2014; Stanković i sar., 2013).
Треће, у школама у фокусу развојног планирања, активности стручних
актива и евалуације рада школе такође мора бити унапређење наставе. Квалитет наставе се може подићи хоризонталним учењем, односно кроз сарадњу
наставника у планирању лекција и огледне часове. Међутим, очигледно је да и
овде треба пронаћи делотворније форме професионалне сарадње између
наставника, јер њен ефекат на постигнућа ученика такође није уочен.
У Србији већ постоје многа акта и тела, као и декларисане праксе и
политике које би требало да побољшају постигнућа ученика (нпр. учешће
родитеља у раду школе путем Савета родитеља, допунска настава и ваннаставне активности, систем стручног усавршавања, итд). Међутим, чини се да
доста ових структура и интервенција не даје жељене ефекте, што је очигледно
и из овог истраживања. Стога, аутори предлажу да се за сваку дату препоруку
осмисли начин на који би она постала адекватно спроведена и ефективна, а не
само испланирана и усвојена. Адекватно финансирање ових препоручених политика, примерено обучавање актера, прецизна подела одговорности и
постављање реалних циљева неки су од битних фактора имплементације образовних политика на које треба обратити пажњу (Anderson, 1994; Mazmanian &
Sabatier, 1983). Придобијање наставника за спровођење ових политика је
кључно за њихов успех (Fullan, 2007; Hargreaves, 2001; Lipsky, 1971, 1980).
Коначно, на нивоу система треба озбиљно размотрити због чега разни
добронамерни и чак добро осмишљени прописи и образовне политике остају
"мртво слово на папиру", бивају спроведни pro forma или постају прећутно
обесмишљени. Анализе указују на то да су проблеми који карактеришу разноврсне образовне политике у Србији слични и да је потребно да њихова
решења буду системска (Stanković i sar., 2012). Нека од решења која аутори
предлажу су: увођење делотворног система одговорности (награда и казни) у
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образовање у Србији, растерећивање запослених у школама од сувишних административних захтева, побољшање координације и комуникације од виших
административних нивоа ка школама и слично. Успостављање адекватног и
ефективног лидерства у школама је такође једна од системских полуга путем
које процеси у школама – а самим тим и квалитетна настава и ученичка постигнућа – могу бити значајно побољшани (Leithwood et al., 2004).
Препоруке дате у овом поглављу би требало да дају ефекте, али само
уколико су, уз добро планирање, и адекватно подржане и спроведене. Њиховој
ефективности би свакако допринеле и дубинске, обухватне системске промене
у креирању, спровођењу и вредновању образовних политика, и у приступу и
фокусу образовања у Србији.
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