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Ксенија Љ. Крстић1

Филозофски факултет, Универзитет у Београду

СОЦИОЕМОЦИОНАЛНИ  
АСПЕКТИ НАСТАВЕ И учЕЊА2

    Школско учење одвија се у средини која је између осталог одређена и квалитетом 
социоемоционалне интеракције и односа наставника и ученика. Последњих 

година све је већи број истраживања и радова који указују на значај и улогу социоемоционалног 
односа наставника и ученика током процеса наставе и учења. У овом раду анализирани су 
социоемоционална интеракција наставника и ученика, улога емоција у процесу наставе и 
учења и везаност за наставника, као специфичан квалитет емоционалног односа између 
ученика и наставника. Приказани су резултати великог броја истраживања који указују да су 
различити аспекти социоемоционалног односа значајни за учење, интринзичку мотивацију 
ученика, школско постигнуће, самоефикасност, доживљај себе, социјалне односе са вршњацима 
и наставницима, прилагођеност на школу, ангажовање и ентузијазам у учењу, емоционалне 
проблеме и проблеме у понашању. Квалитетан однос с ученицима одражава се и на 
ентузијазам, задовољство послом и стрес наставника. У раду је истакнуто да наставник 
може бити база сигурности за ученике у школи, пружајући им сигурност и подршку које су 
неопходне за слободно истраживање и учење у школској средини. На крају рада дате су неке 
опште смернице за унапређивање наставничке праксе засноване на сазнањима о значају 
позитивног социоемоционалног односа између наставника и ученика.

   социоемоционална интеракција, интеракција наставник–ученик, емоције, 
везаност за наставника.

1  E-mail: kkrstic@f.bg.ac.rs
2 Чланак представља резултат рада на пројекту Идентификација, мерење и развој когнитив
них и емоционалних компетенција неопходних за живот у друштву оријентисаном ка Европ–
ским интеграцијама (бр. 179018) чију реализацију финансира Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије.
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THE SOCIO-EMOTIONAL ASPECTS OF TEACHING AND LEARNING

    School learning takes place in an environment which is, among other factors, defined by 
the quality of the socioemotional interactions and relationships between teachers and 

students. In recent years, an increasing number of studies and papers have drawn attention to the 
importance and role of the socioemotional relationship between teachers and students in the process of 
teaching and learning. This paper analyzes the socioemotional interaction of teachers and students, the 
role of emotions in the process of teaching and learning, and attachment to a teacher as a specific quality 
of the emotional relationship between students and teachers. The paper presents the findings of 
numerous studies which indicate that various aspects of the socioemotional relationship are important 
for learning, for students’ intrinsic motivation, their academic achievement, selfefficacy, selfperception, 
social relationships with their peers and teachers, school adjustment, engagement and eagerness to 
learn, and emotional and behavioral problems. The quality of their relationship with students also affects 
the enthusiasm of teachers, their job satisfaction, stress levels and wellbeing. The paper points out that 
a teacher can be a secure base for students at school, providing them with the security and support they 
need for free research and learning in the school environment. The final section of the paper offers 
general guidelines for improving teaching practice based on what is known about the importance of a 
positive socioemotional relationship between teachers and students.

  socioemotional interaction, teacherstudent interaction, emotions, attachment to teachers.

СОЦИО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

    Обучение в школьной среде происходит в обстоятельствах, которые, помимо всего 
прочего, определяются качеством социоэмоциональных взаимодействий и 

взаимоотношений преподавателей и учеников. В последнее время увеличилось число научно
исследовательских работ, выдвигающих на первый план важность и роль социоэмоциональных 
отношений между преподавателями и учениками в процессе преподавания и обучения. В данной 
работе приводятся результаты анализа социоэмоциональных взаимодействий между 
преподавателями и ученками, роль эмоций в процессе обучения и привязанность к преподавателю 
в качестве специфичного эмоционального отношения между учеником и преподавателем. 
Приводятся результаты ряда исследований, которые показывают, что различные аспекты 
социоэмоциональных отношений значительно влияют на обучение, внутреннюю мотивацию 
учеников, успеваемость, самоэффективность, самоощущение, социальные отношения со 
сверстниками и преподавателями, адаптацию к школе, участие и энтузиазм в обучении, 
эмоциональные проблемы и проблемы в поведении. С другой стороны, качественное отношение 
с учениками влияет на энтузиазм, удовлетворенность работой, добросовестность и стресс у 
преподавателя. В статье подчеркивается возможность преподавателя обеспечить 
безопасность и поддержку ученику как необходимое условие для свободного развития и обучения 
в школьной среде. В конце статьи приводятся некоторые общие рекомендации для 
усовершенствования педагогической практики в опоре на знания о важности положительных 
социоэмоциональных отношений между преподавателями и учениками.

  социоэмоциональное взаимодействие, взаимодействие преподаватель
ученик, эмоции, привязанность к преподавателю.
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Тања Д. Јевремов1
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биљана С. Лунгулов
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бојана М. Динић
Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

ЗАДОВОЉСТВО СТуДЕНАТА КВАЛИТЕТОМ 
НАСТАВЕ: ЕФЕКТИ ГОДИНЕ СТуДИЈА  

И АКАДЕМСКОГ ПОСТИГНуЋА2

   Циљ истраживања које се представља у раду био је испитивање основних 
аспеката квалитета наставе како га виде студенти и утврђивање ефеката 

академских карактеристика студената на евалуацију квалитета наставе. Узорак су чинила 
534 студента Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду. Студенти су добровољно 
испунили упитник студентске евалуације у склопу интерне контроле квалитета која се 
спроводи на Факултету. Анализом главних компонената изоловане су три компоненте 
квалитета наставе: организација наставе, студијски програм и реализација наставе. 
Резултати истраживања показују да су студенти IV године мање задовољни квалитетом 
организације наставе, тј. наставничким компетенцијама, у односу на студенте других година 
студија. С друге стране, студенти II године основних студија и студенти мастер и докторских 
студија дају више оцене реализацији наставе у односу на преостале студенте. Успех у 
студирању статистички значајно корелира с израженим задовољством реализацијом 
наставе на свим годинама основних студија, док је значајна корелација са задовољством 
организацијом наставе и студијским програмом добијена код студената виших година 
студија, тј. IV године основних студија и мастер и докторских студија. Резултати указују на 
значај уважавања академских карактеристика студената приликом анализирања резултата 
студентске евалуације. 

     студентска евалуација, квалитет наставе, ниво студија, година студија, 
академско постигнуће.

1  E-mail: tanja.jevremov@ff.uns.ac.rs
2  Чланак је настао као резултат рада на пројектима Наследни, средински и психолошки чини
оци менталног здравља (бр. 179006) и Квалитет образовног система Србије у европској перс
пективи (br. 179010) чију реализацију финансира Министарство просвете, науке и технолош-
ког развоја Републике Србије.
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STUDENT SATISFACTION WITH TEACHING QUALITY: 
THE EFFECTS OF YEAR OF STUDY AND ACADEMIC ACHIEVEMENT

  The aim of the research presented in the paper was to study the basic aspects of teaching 
quality and to establish the effects of students’ academic characteristics on teaching quality 

evaluation. The sample consisted of 534 students of the Faculty of Philosophy in Novi Sad. The students 
completed an evaluation questionnaire on a voluntary basis as part of the Faculty’s internal quality control. 
Analysis has yielded three components of teaching quality: organization of teaching, curriculum and 
classroom instruction. The findings indicate that fourthyear undergraduates are less satisfied with the 
quality of teaching organization i.e. with teachers’ competences than students in other years of study. On 
the other hand, secondyear undergraduates and M.A. and PhD students tend to assess classroom 
instruction more positively than other students. There is significant statistical correlation between academic 
achievement and satisfaction with classroom instruction in all years of undergraduate studies, while a 
significant correlation of academic achievement with satisfaction with classroom instruction and 
curriculum was obtained from fourthyear students and M.A. and PhD students. The findings indicate the 
importance of taking into consideration the academic characteristics of students when analyzing the 
results of students’ evaluation of teaching quality.

  student evaluation, teaching quality, level of studies, year of studies, academic achievement.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ КАЧЕСТВОМ ОБУЧЕНИЯ: 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧЕБЫ И УСПЕВАЕМОСТИ 

  Целью представленного в настоящей статье исследования было изучение основных 
Резюме аспектов качества обучения и определение влияния академических характеристик 
студентов на оценку качества преподавания. Исследование проведено на примере 534 
студентов Философского факультета в НовиСаде. Студенты добровольно заполнили 
анкетный лист для студенческой эвальвации в рамках внутреннего контроля качества, 
который регулярно осуществляется на факультете. На основе анализа основных компонентов 
выявлены следующие составляющие качества обучения: организация обучения, программа 
обучения, реализация программы обучения. Результаты исследования показывают, что 
студенты четвертого курса менее удовлетворены качеством организации обучения, то есть 
компетенцией преподавателей, по сравнению со студентами второго курса. С другой стороны, 
оценки реализации обучения студентов второго курса, студентов магистратуры и 
докторантуры отличаются от оценок остальных студентов. Успех в учебе статистически 
значимо коррелирует с выраженной удовлетворенностью реализацией обучения у всех 
студентов, в то время как обнаружена значимая корреляция удовлетворенности организацией 
обучения и учебной программой у студентов четвертого курса, магистратуры и докторантуры. 
Полученные результаты указывают на важность соблюдения академических характеристик 
студентов при анализе результатов студенческой эвальвации.

студенческая эвальвация, качество преподавания, уровень обучения, курс 
обучения, успеваемость.

 Ключевы е слова:
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ИМПЛИЦИТНE ТЕОРИЈE ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ 
И МОТИВАЦИЈa ЗА учЕЊЕ МАТЕМАТИКЕ 

КОД учЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

    У фокусу овог рада је улога имплицитних становишта о природи интелектуалних 
способности у мотивацији за учење математике код ученика средњих школа. 

Циљеви истраживања били су утврђивање доприноса две супротстављене концепције о 
природи интелигенцијe, различитим аспектима мотивисаности у учењу математике, као и 
испитивање латентног простора Скале мотивације за учење математике. Узорак је чинило 
514 ученика, од којих је 45,4% мушког пола, који похађају средњу школу. Инструменти који су 
коришћени у истраживању су Скала имплицитних теорија интелигенције и Скала мотивације 
у учењу математике. Компонентна анализа указује на постојање четири фактора Скале 
мотивације за учење математике: Задовољство, Интересовање, Немотивисаност и 
Корисност. Резултати четири вишеструке регресионе анализе упућују на закључак да 
ентитетско становиште о природи интелигенције позитивно доприноси само фактору 
Немотивисаност, док инкременталне теорије интелигенције имају позитиван утицај на 
остале аспекте мотивисаности за учење математике код средњошколаца. С обзиром на то 
да је познавање структуре мотивације и фактора који утичу на њу веома важно за образовне 
исходе, чини се да улога мотивационих програма у контексту математичке успешности има 
посебан значај за ученике који интелигенцију сматрају непроменљивом карактеристиком.

       инкременталне теорије интелигенције, ентитетске теорије интелигенције, 
мотивација за учење математике, средња школа.

1  E-mail: ilijamilovanovic@ff.uns.ac.rs
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IMPLICIT THEORIES OF INTELLIGENCE AND MOTIVATION FOR LEARNING 
MATHEMATICS IN HIGH SCHOOL STUDENTS

    The paper focuses on the role of implicit views on the nature of intellectual abilities in high 
school students’ motivation for learning mathematics. The research aimed to establish the 

effects of two opposed concepts of the nature of intelligence on different aspects of motivation for learning 
mathematics, as well as to study the latent area of the Motivation Scale for learning mathematics. The 
sample comprised 514 high school students, 45.4% of them male. The instruments used in the research 
were the Implicit Theories of Intelligence Scale and the Mathematics Motivation Scale: enjoyment, interest, 
lack of motivation and usefulness. The results of four multiple regression analyses point to the conclusion 
that the “entity” view of the nature of intelligence contributes positively only to the lack of motivation factor, 
while incremental theories of intelligence have a positive effect on other aspects of high school students’ 
motivation for learning mathematics. In view of the fact that knowledge of the structure of motivation and 
the factors affecting it is of great importance for educational outcomes, it would seem that the role of 
motivational programs in the context of mathematical achievement is particularly important for students 
who consider intelligence an unvarying entity. 

  incremental theories of intelligence, entity theories of intelligence, motivation for learning 
mathematics, high school.

ИМПЛИЦИТНЫЕ ТЕОРИИ ИНТЕЛЛЕКТА И МОТИВАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ 
МАТЕМАТИКЕ У УЧЕНИКОВ СРЕДНИХ ШКОЛ

   В данной работе обсуждается роль имплицитных теорий о природе интеллектуальных 
способностей в мотивации в изучении математики у учеников средних школ. Данное 

исследование проведено с целью определения вклада двух противоположных идей о природе 
интеллекта в различные аспекты мотивации в процессе обучения математике, а также 
исследования скрытого пространства Шкалы мотивации в изучении математики. 
Исследование проведено на примере 514 учеников средних школ, из которых 45,4% составляют 
мужчины. В данном исследовании были использованы Шкала имплицитных теорий интеллекта 
и Шкала мотивации в изучении математики. С применением компонентного анализа выявлено 
наличие четырех факторов Шкалы мотивации в изучении математики: удовлетворение, 
интерес, отсутствие мотивации и полезность. Результаты множественного регрессивнного 
анализа всех факторов показывают, что имплицитные мнения о природе интеллекта 
положительно влияют только на фактор отсутствие мотивации, в то время как 
инкрементные теории интеллекта оказывают положительное влияние на другие аспекты 
мотивации в изучении математики в средней школе. Принимая во внимание факт, что знание 
структуры мотивации и влияющих на нее факторов значительно влияет на образовательные 
результаты, кажется вероятным, что мотивационные программы в контексте 
математической успеваемости имеют особое значение для учеников, считающих интеллект 
неизменяемой характеристикой.

  инкрементные теории интеллекта, имплицитные теории интеллекта, 
мотивация в обучении математике, средняя школа.
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МОТИВИ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ИЗБОРА И ВРЕДНОСНИ 
ПРИОРИТЕТИ БУДУЋИХ ВАСПИТАЧА И УЧИТЕЉА2

   У раду се представља истраживање које је имало за циљ да се утврди на који 
начин је вредносна оријентација будућих васпитача и учитеља повезана са 

разлозима њиховог професионалног опредељења. Примењена су два инструмента – Шварцов 
упитник за испитивање личних вредности PVQ-21 и скала избора студија. Резултати указују 
на то да су међу испитаницима мотивација професионалног избора и вредносна оријентација 
релативно хомогене, али и да се на основу доминантних мотива могу распознати две групе 
студената, које се међусобно разликују и по вредносним приоритетима. Помоћу 
непараметријске корелације утврђено је да свака врста мотивације одражава различите 
вредности – код појединаца који имају израженију интринзичку мотивацију израженије су 
вредности беневолентности, самоусмерености и постигнућа, док је са јачом алтруистичком 
мотивацијом повезано јаче вредновање беневолентности и универзализма. С друге стране, 
екстринзичка мотивација повезује се са вредностима хедонизам и моћ које се у полазном 
теоријском моделу налазе на супротном крају од вредности које одговарају алтруистичкој 
мотивацији. Резултати истраживања значајни су за разумевање разлога професионалног 
опредељења васпитача и учитеља и циљева којима се они руководе у животу и раду, као и за  
процес професионалне оријентације.

        мотивација за избор професије, личне вредности, учитељи и васпитачи.

1  E-mail: mmarusic@ipi.ac.rs 
2  Чланак представља резултат рада на пројектима Унапређивање квалитета и доступнос-
ти образовања у процесима модернизације Србије (бр. 47008) и Од подстицања иницијативе, 
сарадње и стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у друштву (бр. 179034) 
чију реализацију финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије. 

UDK - 159.947.5.072-057.875:371.213.3(497.11)“2015“ 
371.13/.14:316.752(497.11)“2015“

DOI: 10.5937/nasvas1603525M
Оригинални научни рад

НВ год. LXV 3/2016.

Апстракт

Кључне речи:



Марушић Јаблановић, М. • Мотиви професионалног избора... • НВ год. LXV  бр. 3/2016, стр. 525–540.

540

CAREER CHOICE MOTIVATION AND VALUE PRIORITIES OF FUTURE 
NURSERY AND ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS

    The paper presents a study that aimed to establish the nature of the link between the value 
orientation of future nursery and elementary school teachers and the motivation for their 

career choice. Two instruments were used – the Schwartz Portrait Values Questionnaire (PVQ21) and the 
Career Choice Scale. The findings suggest that the motivation for the respondents’ career choice and their 
value orientation are relatively homogeneous, but also that two groups of students can be distinguished 
according to dominant motivating factors, and that these two groups also differ in their value priorities. 
Nonparametric correlation showed that each type of motivation reflected different values – in individuals 
whose dominant motivation was intrinsic, the values of benevolence, selfdirection and achievement were 
more pronounced, while stronger altruistic motivation correlated with more pronounced values of 
benevolence and universalism. On the other hand, extrinsic motivation correlated with the values of 
hedonism and power, which the initial theoretical model locates at the opposite end to the values 
corresponding to altruistic motivation. The research findings are important for understanding the reasons 
behind nursery and elementary school teachers’ career choice and the goals they are guided by in their life 
and work, and are also important for the career guidance process.

  career choice motivation, personal values, elementary school teachers, nursery school 
teachers.

МОТИВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА И ЦЕННОСТНЫЕ 
УСТАНОВКИ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ

    В статье представлены результаты исследования, целью которого было определить, 
каким способом ценностные ориентации будущих воспитателей и учителей влияют 

на их профессиональную ориентацию и выбор профессии. Были использованы инструменты – 
вопросник Шварца для оценки ценностной установки PVQ21 и Шкала выбора профессии. 
Результаты показывают, что у исследуемых студентов мотивация для профессионального 
выбора и ценностная ориентация относительно однородны. На основе доминантных мотивов 
можно выделить две группы студентов, которые отличаются друг от друга и в ценностных 
приоритетах. С помощью непараметрической корреляции было установлено, что каждый тип 
мотивации отражает определенные ценности. Студенты, которые имеют более выраженную 
внутреннюю мотивацию имеют более выраженные ценности благожелательности, 
самоустремленности и достижений, в то время как более сильную альтруистическую 
мотивацию характеризуют более высокие оценки благожелательности и универсализма. С 
другой стороны, внешняя мотивация связана с гедонизмом и могуществом, которые в исходной 
теоретической модели находятся на противоположном конце, по отношению к ценностям 
альтруистической мотивации. Результаты исследования имеют большое значение для 
понимания причин профессионального выбора воспитателей и учителей и целей, к которым 
они стремятся в жизни и работе, а также для профессиональной ориентации.

  мотивация, выбор профессии, личные ценности, учитель, воспитатель.
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уЛОГА НАСТАВНИКА у ИЗбОРу МЕТОДОЛОШКОГ 
ПРИСТуПА ЗА ИНТЕРПРЕТАЦИЈу КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА

   У раду се разматра улога наставника у избору методолошког приступа за 
интерпретацију књижевног дела. Избор методолошког приступа за 

интерпретацију књижевног дела условљен је: 1) знаковном структуром књижевног текста, 2) 
конкретним васпитнообразовним циљевима интерпретације; 3) узрастом, психофизичким 
способностима и знањем ученика и 4) планираним околностима извођења наставе. На 
наставнику је да при избору метода за интерпретацију уважава наведене чиниоце, али и да 
испоштује знања савремене науке о књижевности и њене научне методолошке апаратуре. То 
није лак задатак. Његова реализација не гарантује успех интерпретације, будући да ваљаност 
и функционалност методолошког приступа не може да се одреди у теорији, већ у наставној 
пракси. На наставнику је да буде креативан, јер књижевно дело не може да се интерпретира 
применом само једне методе, већ увек њиховом комбинацијом, од чега један број метода своје 
порекло дугује науци о књижевности. У наставној пракси влада предрасуда да ове методе, које 
у методици књижевности имају статус стручних (специјалних), не могу да се примењују у 
млађим разредима основне школе. У раду дајемо пример интерпретативног модела којим 
показујемо да је то могуће, и то већ од првог разреда основне школе. Знање наставника, као и 
његова креативност у избору и отвореност за стваралачке методолошке комбинације и 
умешност у њиховој примени директно условљавају успех у процесу интерпретације, што за 
последицу има развијање љубави према књизи и читању или, уколико наведено не постигне, 
трајно губљење интересовања према дочараним световима уметности речи. 

        наставник, метода, методолошки приступ, интерпретација, књижевно дело.
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THE TEACHER’S ROLE IN SELECTING A  
METHODOLOGICAL APPROACH TO THE INTERPRETATION  

OF A LITERARY WORK

    The paper looks at the teacher’s role in selecting a methodological approach to the 
interpretation of a literary work. The choice of methodological approach is dependent on: 1) 

the semiotic structure of the literary text; 2) the specific educational goals of interpretation; 3) the students’ 
age, psychophysical abilities and knowledge, and 4) the planned circumstances of instruction. In selecting 
a method of interpretation, the teacher should take into consideration not only these factors, but also 
contemporary literary theory and its methodological apparatus. This can be a challenging task whose 
fulfillment does not guarantee that the interpretation will be successful, since the validity and functionality 
of the methodological approach cannot be established in theory but rather through teaching practice. It is 
up to the teacher to be creative, because a literary work cannot be interpreted by means of a single method 
but always through a combination of methods, certain of which have their origins in literary theory. There 
is a widespread belief among teachers that these methods, which have the status of technical/special 
methods in literary methodology, cannot be used in the first four grades of elementary school. This paper 
offers an example illustrating that the interpretive model can be used as early as first grade. A teacher’s 
knowledge, as well as their creativity in selecting a method and their openness to creative methodological 
combinations and skill in applying them, directly affect the effectiveness of interpretation, either succeeding 
in developing a fondness for books and reading, or, failing that, resulting in a permanent loss of interest in 
the world of literature.

  teacher, method, methodological approach, interpretation, literary work.

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ВЫБОРЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО  
ПОДХОДА ДЛЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ  

ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

    В статье рассматривается роль учителя в выборе методологического подхода к 
интерпретации литературного произведения. Выбор методологии интерпретации 

литературного произведения обусловлен: 1) знаковой структурой литературного текста, 2) 
конкретными воспитательнообразовательными целями интерпретации; 3) возрастом, 
психофизическими способностями и знанием учащихся и 4) планируемыми условиями обучения. 
При выборе методов интерпретации, учитель должен учитывать приведенные факторы и, 
вместе с тем, соблюдать достижения современной науки о литературе и ее научно
методологической аппаратуре. Это не простая задача. Ее реализация не гарантирует успеха 
интерпретации, так как функциональность методологического подхода определяется не в 
теории, а на практике. Учитель должен быть творческой личностью, потому что 
литературное произведение нельзя истолковать, используя только один метод, но всегда 
необходимо принимать во внимание целый ряд методов, среди них и те, которые обязаны своим 
происхождением науке о литературе. В педагогической работе укрепились предрассудки о том 
что методы, которые в методологии литературы имеют статус специальных, не могут 
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быть применены в младших классах. В данной статье приводится пример модели, которая 
показывает, что специальные методы могут быть использованы уже в первом классе начальной 
школы. Подготовленность учителя и проявление творческих способностей при выборе и 
применении методологического подхода непосредственно влияют на успешность процесса 
интерпретации, что приводит к развитию любви к чтению и книгам у учащихся, или, если 
указаное не достигнуто, приводит к потере интереса к искусству слов. 

  учитель, методы, методологический подход, интерпретация, литера
турное произведение.
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ПРОучАВАЊЕ уЏбЕНИКА И ПЕДАГОШКА ПРОШЛОСТ: 
ПРИКАЗ САВРЕМЕНИХ МЕТОДОЛОШКИХ ПРИСТуПА2

   У раду су представљена два савремена методолошка приступа историјско
педагошком проучавању уџбеника, којa су заснована на схватању уџбеника с 

упориштима у херменеутици и критичкој теорији. У првом делу рада уџбеник је дефинисан као 
медиј социокултурног знања који репрезентује слику датог друштва која је на многе начине 
филтрирана, преструктурирана и контролисана. Разматране су импликације таквог 
становишта по проучавање педагошке прошлости. У централном делу рада представљене су 
методолошке смернице за шире разумевање уџбеника на темељима наведених теоријских 
претпоставки. Сугерише се да у проучавању уџбеника треба узети у обзир његову 
контекстуалну условљеност. То подразумева, с једне стране, прикупљање података о 
процесима креирања уџбеника, то јест продукције у оквиру које се врши селекција, 
легитимизација и педагошкодидактичка трансформација социокултурног знања, а с друге 
стране, прикупљање података и о процесима употребе уџбеника, то јест трансмисије и 
рецепције знања. Поред тога, дате су смернице за проучавање унутрашње организације 
уџбеника. У закључном делу рада указује се на значај представљених приступа, као и на 
неколико тематских подручја за проучавање педагошке прошлости која се отварају 
прихватањем приказаних становишта о уџбенику.

         проучавање уџбеника, педагошка прошлост, уџбеник као медиј социокултурног 
знања, методолошки приступи у проучавању уџбеника.
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нистарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 
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TEXTBOOK RESEARCH AND THE PEDAGOGICAL PAST: 
AN OUTLINE OF CONTEMPORARY METHODOLOGICAL APPROACHES

    The paper presents two contemporary methodological approaches to the historical
pedagogical study of textbooks, based on a concept of textbooks underpinned by hermeneutics 

and critical theory. In the first part of the paper, a textbook is defined as a medium of sociocultural 
knowledge representing an image of a given society that is in many ways filtered, restructured and 
controlled. The paper considers the implications of such a position for the study of the pedagogical past. The 
main section of the paper presents methodological guidelines for a broader understanding of textbooks 
based on the abovementioned theoretical concepts. It is suggested that the study of textbooks should take 
into consideration its contextual determinants. This involves, on the one hand, collecting data about the 
processes of textbook creation, that is, about the production within which the selection, legitimization and 
pedagogicaldidactic transformation of sociocultural knowledge occurs, and also, on the other hand, 
collecting data about the processes of textbook use, i.e. the transmission and reception of knowledge. In 
addition, guidelines for the study of internal textbook organization are given. The conclusion of the paper 
highlights the importance of the approaches presented, and points to a number of thematic areas for 
studying the pedagogical past which are opened up through the adoption of the presented views on 
textbooks presented in the paper.

  textbook research, pedagogical past, textbooks as media of sociocultural knowledge, 
methodological approaches in textbook research.

ИЗУЧЕНИЕ УЧЕБНИКОВ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ:  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ

    В статье представлены два современных методологических подхода к историко
педагогическому изучению учебников, основанные на понимании учебника в опоре на 

герменевтику и критическую теорию. В первой части статьи учебник определяется как 
источник социокультурных знаний о данном обществе, во многих отношениях отфильтро
ванных, реорганизованных и контролированных. Обсуждаются последствия такого подхода на 
изучение педагогического прошлого. В центральной части статьи приводятся методоло
гические рекомендации для более широкого понимания учебников на основе приведенных 
теоретических предпосылок. Подчеркивается, что при изучении учебника следует учитывать 
его контекстуальную обусловленность. Это значит, с одной стороны, сбор данных о процессе 
создания учебника, в рамках чего осуществляется выбор, легитимация и педагогическо
дидактическая трансформация социокультурных знаний, а с другой стороны, сбор данных о 
процессе использования учебника, передаче и приеме знаний. Кроме того, приводятся 
рекомендации и инструкции для изучения внутренней организации учебника. В заключительной 
части статьи указывается на важность приведенных подходов, а также приводятся 
некоторые тематические области по истории педагогики, которые открываются для 
дальнейших  исследований на основе признания приведенных точек зрения об учебниках.

  изучение учебников, история педагогики, учебник как источник социо
культурных знаний, методологические подходы к изучению учебника.
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ЛИКОВНО ДЕЛО КАО СРЕДСТВО И ПРЕДМЕТ 
ПОучАВАЊА: РАЗЛИчИТИ ПРИСТуПИ И СТРАТЕГИЈЕ

    У раду анализирамо различите приступе и стратегије рада са ликовним делом у 
оквиру вртића и основних школа на основу теоријски заснованих схватања о 

могућностима и интересовањима деце датог узраста. Поучавање у млађем узрасту које се 
заснива на стицању искуства кроз стваралачки рад и друге приступе и стратегије за тај 
узраст помаже у савладавању садржаја из области визуелних уметности, али истовремено и 
садржаја из других области учења. С друге стране, на старијем узрасту фокус се помера ка 
стицању знања о уметности, мада то не искључује стваралаштво, као ни интеграцију 
уметничких садржаја и садржаја других наставних области омогућавајући тако и постизање 
општијих образовних циљева. Стога, циљ овог рада је да се, на основу релевантне литературе 
из домена педагошке и музејскогалеријске праксе, а у складу са знањима о развојним 
компетенцијама деце предшколског и основношколског узраста, промовише успостављање 
адекватних приступа и стратегија у образовном раду у којима се ликовно дело користи као 
предмет или као средство поучавања.

        ликовно дело, предшколски и основношколски узраст, приступи и стратегије у 
образовном раду.
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VISUAL ART AS MEANS AND SUBJECT OF INSTRUCTION: 
VARIOUS APPROACHES AND STRATEGIES

  The paper looks at various approaches and strategies of using visual art in nursery schools 
and elementary schools in accordance with theorybased concepts of the abilities and interests 

of children in these age groups. The teaching of younger children which emphasizes gaining experience 
through creative work and other ageappropriate approaches and strategies helps children learn about the 
visual arts, but also about content from other subjects of study. On the other hand, with older children the 
focus shifts to gaining knowledge about art, though this does not exclude creative work as well as the 
integration of visual arts content with the content of other subjects, thus leading to the achievement of 
more general educational goals. Therefore, drawing on the relevant literature from educational practice 
and museum and gallery work, and in accordance with what is known about the developmental 
competences of nursery age and elementary school age children, this paper aims to promote the adoption 
of adequate approaches and strategies in teaching, using visual art as the subject or as a means of 
instruction.

  visual art, nursery age and elementary school age, educational approaches and strategies.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО И ПРЕДМЕТ 
ОБУЧЕНИЯ: РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ И СТРАТЕГИИ

 В данной статье анализируются различные подходы и стратегии в работе с 
изобразительным произведением в детских садах и начальных школах, при чем 

учитываются теоретические положения о возможностях и интересах детей данного возраста. 
Обучение в младшем возрасте, основанное на получении опыта посредством творчества и на 
других, характерных для этого возраста подходах и стратегиях, помогает в усвоении не 
только содержания по визуальному искусству, но и содержания по другим учебным предметам. С 
другой стороны, в старшем возрасте фокус перемещается на приобретение знаний об 
искусстве, хотя это не исключает творчество и интеграцию художественных и предметных 
содержаний, что обеспечивает достижение более общих образовательных целей. В данном 
исследовании, на основании изучения соответствующей педагогической литературы и 
музейногалерейной практики, а также в соответствии с возрастными характеристиками 
детей дошкольного и младшего школьного возраста, обсуждается проблема создания 
соответствующих подходов и стратегий в воспитательной работе, в которых 
изобразительное произведение используется в качестве предмета или в качестве средства 
обучения.

  изобразительное произведение, дошкольный и школьный возраст, подходы 
и стратегии в образовательной работе.
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doEs contEMPorarY coMPutEr-MEdiatEd EPistolarY 
coMMunication nEEd PEdaGoGical intErVEntions: 

thE casE of a studEnt-tEachEr rElationshiP 

  The vast majority of messages we exchange on a daily basis is digital in its nature, and it could 
be said that computermediated communication has become common in all spheres of 

human endeavour. Despite the fact that CMC is an omnipresent phenomenon, it is usually the case that the 
choices regarding the language patterns to be used are made on our own; namely, it seems that there is no 
precise writing etiquette to be followed. This aim of this paper is to analyse the nature of computermediated 
communication performed in an academic environment. Using a language corpus composed of authentic 
email requests, sent by university students (Serbian native speakers) to a faculty staff member, in a time 
frame encompassing a few semesters, the language formulae used in email openings and closings and the 
orientation of the posed requestive head acts have been examined. The results of the analysis have shown 
that hearer orientation is dominantly employed in the requests and that the choices with regard to 
salutations and complimentary closings are rather inconsistent. Finally, the study answers questions 
regarding the appropriateness of such ecommunication patterns; it also sheds some light on the role of 
educators and/or educational institutions in communication processes of this kind and their forms.  

  computermediated communication, students, requests, power asymmetry, Serbian 
language.
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DA LI SU SAVREMENOJ EPISTOLARNOJ KOMUNIKACIJI  
POTREBNE PEDAGOŠKE INTERVENCIJE:  

SLUČAJ KOMUNIKACIJE IZMEđU STUDENATA I PROFESORA

      Највећи број порука које разменимо на дневној основи је дигиталне природе, те се 
може рећи да је комуникација посредством рачунара (о било којем облику 

рачунара да се ради) заправо постала уобичајена у свим сферама људског деловања. И поред 
недвосмислене присутности овог облика комуникације, нeретко су језички обрасци које ћемо 
употребити препуштени на одабир нама самима; заправо, чини се да не постоји прецизна 
етикеција када је у питању епистоларно комуницирање. Циљ овог рада је да анализира природу 
комуникације остварене посредством рачунара у академском окружењу. Корпус на којем је 
засновано ово истраживање сачињен је од аутентичних електронских порука/захтева које су, 
током неколико семестара, студенти упућивали свом професору. У процесу анализе, посебна 
пажња је посвећена језичким формулама којима су започете, тј. завршене добијене поруке, као 
и усмерењу упућеног захтева. Резултати анализе података су показали да су избори 
студената, а када су у питању обрасци којима започињу и завршавају своје електронске 
поруке неконзистентни, док су поруке/захтеви доминатно усмерени ка слушаоцу. Имајући у 
виду наведено, овај рад пружа одговор на питања у вези са тим каква је природа употребљених 
језицких образаца и, у исто време, осветљава улогу професора/предаваца и/или образовних 
институција у процесу усмеравања и/или надгледања оваквог облика комуникације. 

              КПК (компјутерски посредована комуникација), студенти, захтев, хијерархијска 
асиметричност, српски језик. 

НУЖНЫ ЛИ СОВРЕМЕННОЙ ЭПИСТОЛЯРНОЙ  
КОММУНИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА:  

ПРИМЕР КОММУНИКАЦИИ МЕЖДУ СТУДЕНТАМИ И ПРОФЕССОРАМИ

   Самое большое количество сообщений, которыми ежедневно обмениваемся несет 
дигитальный характер и, можно сказать, что коммуникация с помощью компьютера 

(любой вид компьютера) фактически стала обычным явлением во всех сферах человеческой 
деятельности. Несмотря на существование данной формы коммуникации, языковые средства, 
которые при этом используются, часто выбираются свободно и, в самом деле, кажется, что 
нет точного этикета, когда дело доходит до эпистолярного общения. Цель данной работы 
заключается в анализе характера коммуникации с помощью компьютера в академической 
среде. Корпус данного исследования состоит из подлинной электронной переписки – сообщения 
и запросы, с которыми в течение нескольких семестров, студенты обращались к своему 
профессору. В процессе анализа особое внимание уделялось лингвистическим формулам, с 
которым начинались / заканчивались полученные сообщения, а также направлению запроса. 
Результаты анализа показали, что выборы студентов, когда речь идет о языковой модели, с 
которой начинаются и заканчиваются их электронные письма непоследовательны, в то время 
как сообщения / запросы в основном направлены на слушателя. С учетом вышеизложенного, 
данная работа дает ответ на вопросы относительно природы используемых языковых 
средств и, в то же время, освещает роль профессоров / преподавателей и / или учебных 
заведений в процессе направления и / или контроля этой формы коммуникации.

  КОК (компьютерноопосредованная коммуникация), студенты, требо
вание, иерархическая асимметрия, сербский язык. 
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ФОРМАТИВНИ ПРИСТуП уСВАЈАЊу КуЛТуРНИХ 
САДРЖАЈА у ИНТЕРКуЛТуРНОЈ НАСТАВИ  

СТРАНИХ ЈЕЗИКА

    У раду се приказује сврсисходност формативног приступа за усвајање културних 
садржаја у оквиру интеркултурне наставе страних језика. Такав приступ, за 

разлику од информативног, заснован је на конструктивистичком приступу усвајања страног 
језика, односно представља процес терцијарне социјализације путем изграђивања 
интеркултурног идентитета, искуственим усвајањем, интеракцијом и когнитивним 
конфликтом са претходно усвојеним обрасцима. Бајрамове (Byram, 1997) поставке о важности 
стицања интеркултурне компетенције у настави страних језика представљају потпуни 
заокрет ка формативном приступу јер формулишу опште образовне циљеве који одређују да 
није могуће имати увид у језичку стварност друге културе ако појединац није свестан сопствене, 
нити релативности обе, што има суштински значај за развој критичке интеркултурне свести. 
На тај начин се фокус наставе преусмерава на интегрисање циљне и изворне културе путем 
партиципативних задатака и конструктивне анализе и на изграђивање ученика као 
интеркултурног говорника који поседује низ афективних, когнитивних и бихевиоралних 
компетенција за успешан контакт са различитошћу. Наставнику страног језика, чија је улога 
такође редефинисана, формативни приступ омогућава да употребом одговарајућих материјала 
развија критичко промишљање и интеркултурну компетенцију ученика кроз његов активни 
ангажман у процесу усвајања циљног језика.

        настава страних језика, формативни приступ, интеркултурна компетенција, 
интеркултурни говорник, интеркултурна критичка свест. 

1 E-mail: mandrijevic@naisbitt.edu.rs
2  У раду употребљавамо термин интеркултурни, а не интеркултурални, јер сматрамо да 
односни придев културални не припада српском стандардном језику, стога што се не јавља у 
Речнику српскога језика Матице српске. Тај речник користи придев културни да означи оно 
што се „односи на културу, што је у вези с културом“. 
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A FORMATIVE APPROACH TO CULTURAL CONTENT LEARNING IN 
INTERCULTURAL FOREIGN LANGUAGE TEACHING

  The paper outlines the effectiveness of the formative approach in the adoption of cultural 
content as part of intercultural foreign language teaching. In contrast to the informative, the 

formative approach is based on a constructivist approach to foreign language acquisition; in other words, 
it is a process of tertiary socialization through the construction of an intercultural identity, by means of 
experiential acquisition, interaction and cognitive conflict with previously adopted patterns. Byram’s (1997) 
propositions about the importance of acquiring intercultural competence in foreign language teaching 
represent a complete shift towards a formative approach since they formulate general educational goals 
according to which it is impossible to have an insight into the language reality of a different culture unless 
an individual is aware of their own and the relative nature of both, which is vital to the development of 
critical intercultural awareness. Thus the focus of teaching shifts to the integration of the target and the 
source cultures through participatory tasks and constructive analysis, and to the construction of the 
learner’s identity as intercultural speaker with a range of affective, cognitive and behavioral competences 
enabling successful contact with difference. The formative approach enables the foreign language teacher, 
whose role has also been redefined, to use appropriate materials in order to develop critical thinking and 
intercultural competence in students through their active involvement in the process of target language 
acquisition.

  foreign language teaching, formative approach, intercultural competence, intercultural 
speaker, intercultural critical awareness.
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ФОРМИРУЮЩИЙ ПОДХОД К УСВОЕНИЮ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ 
СОДЕРЖАНИЙ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ

 В статье показана целесообразность формирующего подхода к усвоению 
Резюме культурологических содержаний в рамках межкультурного обучения языку. Такое 
обучение, в отличие от информативного, осуществляется с помощью конструктивистского 
подхода к обучению иностранному языку, то есть является процессом третичной социали
зации путем формирования межкультурной идентичности, эмпирическим принятием, 
взаимодействием и когнитивным конфликтом с ранее принятыми формами. Взгляды 
Байрама (Byram, 1997) о важности приобретения межкультурной компетенции в процессе 
обучения иностранному языку представляют собой полный поворот к формирующему 
подходу, так как общеобразовательные цели формулируются исходя из положения, что не 
представляется возможным иметь представление о языковой реальности других культур, 
если человек не знает собственной, что оказывает существенное влияние на развитие 
критического межкультурного сознания. Таким образом, в центре внимания преподавания 
находится процесс интеграции целевой и собственной культуры и развитие учащегося как 
межкультурной личности, обладающей рядом аффективных, когнитивных и поведенческих 
компетенций для успешного контакта с разнообразием. Преподаватель иностранного 
языка, роли которого также переопределяются, на основе формирующего подхода и 
использования соответствующих материалов развивает у учащихся критическое мышление 
и межкультурную компетенцию в процессе обучения иностранному языку.

обучение иностранным языкам, формирующий подход, межкультурная компе
тенция, межкультурный говорящий, межкультурное критическое сознание. 
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ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ АУТЕНТИЧНИХ ТЕКСТОВА  
У НАСТАВИ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА НА ВЕШТИНУ  

ПИСАЊА И ЗНАЊА ВОКАБУЛАРА2 

  И поред употребе савремених уџбеника и наставних средстава, ученици и 
студенти се у настави немачког језика још увек суочавају са проблемом примене 

знања језика, као и са разумевањем аутентичног језика. Врло често се дешава да ученици уче 
немачки језик и по осам година, а да и даље нису у стању да примењују своје знање језика у 
писменој и усменој комуникацији. Један од кључних проблема и недостатака наставе немачког 
језика је у томе што се ученици не излажу аутентичном инпуту, као што је случај са енглеским 
језиком, јер би се на тај начин подстицало несвесно учење језика које би било брже и ефикасније. 
Циљ датог истраживања је да се утврде ефекти примене аутентичних текстова у настави 
немачког језика на вештину писања, као и на знања вокабулара. Да би се дати циљ остварио 
спроведено је експериментално истраживање на Филозофском факултету у Новом Саду од 
октобра 2014. до јуна 2015. године са студентима који уче немачки као изборни језик, на нивоу 
знања А2. Добијени резултати показују да примена аутентичних текстова у настави има 
позитивне ефекте на вештину писања, као и на знања вокабулара. Остварени резултати 
студената Е-групе указују на потребу веће заступљености аутентичних текстова у настави 
немачког језика са циљем развоја језичких компетенција, као и толеранције и отворености 
према страном и другачијем, што није увек могуће са уџбеничким текстовима. 

   аутентични текстови, настава немачког језика, продуктивне језичке вештине, 
писање и вокабулар. 

1  E-mail: ana.stipancevic@ff.uns.ac.rs
2  Рад представља резултат рада на изради докторске дисертације под називом Ефекти 
примене аутентичних текстова у настави немачког језика одбрањене 2016. године на 
Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду. 
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THE EFFECTS OF USING AUTHENTIC TEXTS IN GERMAN LANGUAGE 
TEACHING ON WRITING SKILLS AND VOCABULARY KNOWLEDGE 

  Despite the use of modern textbooks and teaching materials in German language teaching, 
school and university students continue to have difficulty in applying their knowledge of the 

language and in understanding authentic language. Even after studying German at school for as long as 
eight years, students are frequently unable to apply their knowledge of the language in written and oral 
communication. One of the major problems and shortcomings of German language teaching is that 
learners of German, unlike learners of English, are not exposed to authentic language input, which is 
important for stimulating subconscious, and therefore more rapid and efficient, language acquisition. The 
aim of our research was to assess the effects of using authentic texts in German language teaching on 
students’ writing skills and vocabulary knowledge. An experimental study was conducted at the Novi Sad 
Faculty of Philosophy in the period October 2014 – June 2015 among students of an elective A2 level 
German language course. The findings indicate that the use of authentic texts in teaching has positive 
effects both on writing skills and on vocabulary knowledge. The results obtained from the experimental 
student group suggest a need for greater use of authentic texts in German language teaching, with the aim 
of developing language competences as well as tolerance and openness towards the foreign and the 
different, which is not always possible when using textbook texts.

  authentic texts, German language teaching, productive language skills, writing and 
vocabulary.
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ВЛИЯНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ НА УСВОЕНИЕ ПИСЬМА 
И ЛЕКСИКИ В ПРЕПОДАВАНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

 Несмотря на использование современных учебников и учебных пособий, ученики и 
Резюме студенты, изучающие немецкий язык, попрежнему сталкиваются с проблемой 
понимания аутентичной речи. Очень часто случается, что и после восьми лет обучения 
немецкому языку, ученики не в состоянии применить свои языковые навыки в письменной и 
устной коммуникации. Одна из ключевых проблем и недостатков преподавания немецкого 
языка, в отличие от английского, заключается в том, что ученики не имеют возможность 
слышать аутентичную речь, которая способствует более быстрому и эффективному 
обучению. Целью данного исследования было определение влияния аутентичных текстов в 
преподавании немецкого языка на усвоение письма и лексики. С этой целью было проведено 
экспериментальное исследование на Философском факультете в НовиСаде, с октября 2014 
года по июнь 2015 года со студентами, изучающими немецкий язык как факультативный 
предмет на уровне знаний А2. Результаты показывают, что использование аутентичных 
текстов в обучении положительно влияет на приобретение навыков письма, а также на знание 
лексики. Полученные в экспериментальной группе положительные результаты указывают на 
необходимость более широкого использования аутентичных текстов в обучении немецкому 
языку в целях развития языковой компетенции, а также терпимости и открытости, что не 
всегда возможно с текстами учебника.

аутентичные тексты, преподавание немецкого языка, продуктивные 
языковые навыки, письмо, словарный запас.
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уЛОГА ПРОЈЕКТНОГ МОДЕЛА НАСТАВЕ ПРИРОДЕ 
И ДРуШТВА у РАЗВОЈу САРАДНИчКОГ 

ПОНАШАЊА учЕНИКА 

  Савремена истраживања из области образовања показују да сарадња међу 
ученицима током групног рада умногоме зависи од типа активности које групе 

реализују. У пројектном моделу наставе природе и друштва рад ученика углавном се заснива 
на пројектним активностима које се реализују у малим групама, па је циљ овог истраживања 
био да се испита да ли и у којој мери овај модел наставе поспешује развој сарадничког понашања 
ученика. Истраживање је имало експериментални карактер и спроведено је на узорку од 72 
ученика експерименталне групе (три одељења која су садржаје наставе природе и друштва 
реализовала по пројектном моделу) и 70 ученика контролне групе (три одељења која су исте 
садржаје реализовала путем уобичајених групних задатака) четвртог разреда основне школе. 
Систематским посматрањем је утврђено да је, за разлику од уобичајеног групног рада, 
пројектни модел наставе природе и друштва позитивније утицао на успостављање 
позитивне међузависности ученика у групи, унутаргрупну комуникацију и отвореност за 
решавање проблема.

      пројектни модел наставе, настава природе и друштва, групни рад, сарадња, 
комуникација.

1 Е-mail: dusan.ristanovic@pefja.kg.ac.rs
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THE ROLE OF THE PROJECT-BASED LEARNING MODEL IN SCIENCE 
AND SOCIAL STUDIES TEACHING IN THE DEVELOPMENT 

OF COLLABORATIVE BEHAVIOR IN STUDENTS

  Recent research in the field of education has shown that collaboration between students 
during teamwork largely depends on the type of task the groups are working on. The project

based learning model in science and social studies teaching primarily involves projects that students carry 
out in small groups; and the aim of this study was to examine whether, and to what extent, this learning 
model fosters the development of collaborative behavior in students. The experimental study was based on 
a sample of 142 fourthgrade elementary school students, 72 in the experimental group (three classes 
doing a science and social studies lesson using the projectbased learning model) and 70 in the control 
group (three classes doing the same lesson using standard group tasks). Systematic observation showed 
that the projectbased learning model of science and social studies teaching was more effective in 
developing positive interdependence among students within a group, intragroup communication, and 
openness in problem solving.

  projectbased learning model, science and social studies teaching, teamwork, collaboration, 
communication.

РОЛЬ ПРОЕКТНОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ ПРИРОДОВЕДЕНИЮ 
И ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЮ В РАЗВИТИИ СОТРУДНИЧЕСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ УЧЕНИКОВ

 Современные исследования в области образования показывают, что 
сотрудничество между учениками на групповых занятиях во многом зависит от 

вида деятельности, которую группа осуществляет. В проектной модели обучения 
природоведению и обществоведению работа учеников в основном базируется на проектной 
деятельности, которая проводится в небольших группах, а цель данного исследования 
заключается в том, чтобы определить, в какой степени эта модель способствует развитию 
сотруднического поведения у учеников. Исследование экспериментального характера 
проведено в четвертом классе восьмилетней школы, на примере 72 учеников 
экспериментальной группы (три класса, в которых содержание обучения природоведению и 
обществоведению осуществлялось по проектной модели) и 70 учеников контрольной группы 
(три класса, в которых те же содержания реализовались путем обычной групповой работы). 
Систематические наблюдения показали что, в отличие от обычного группового обучения, 
проектная модель обучения природоведению и обществоведению положительно влияет на 
создание позитивной взаимозависимости в группе, на создание внутригрупповой 
коммуникации и открытости для решения проблем.

  проектная модель обучения, преподавание природоведения и общес тво
ведения, групповая деятельность, сотрудничество, общение.
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уТИЦАЈ Е-МОДЕЛА „5 КОРАКА“ 
НА НАСТАВНИчКО МОДЕЛОВАЊЕ АКТИВНЕ 

НАСТАВЕ уЗ ПРИМЕНу МуЛТИМЕДИЈЕ2 

   Брзи развој образовне технологије захтева стално усавршавање наставника у 
домену моделовања наставе. У раду су представљени резултати истраживања о 

резултатима примене модела енаставе „5 корака“ на усвајање и развој знања наставника у 
концепцији и припреми активне наставе. За потребе истраживања реализован је експеримент 
са две паралелне групе (експериментална и контролна) које су похађале курс преко интернета, с 
тим што је експериментална група прошла обуку уз примену модела наставе „5 корака“, а 
контролна група је похађала курс на којем је примењен класичан емодел „испорука садржаја“. 
Курс је успешно завршило 165 наставника, 146 жена и 19 мушкараца. Анализа резултата 
истраживања показала је да постоји статистички значајна разлика у корист експеримен
талне групе у броју наставника који разумеју концепт активне наставе, мотивисани су и умеју 
да припреме сценарио активне наставе. Утврђено је да се концепт новог наставног модела 
може ефикасно пренети наставницима уз обавезну претходну практичну демонстрацију. При 
томе наставници морају бити стављени у позицију ученика, да би нови модел целовито 
сагледали. То отвара питања у вези с образовном политиком кад је реч о иницијалном образовању 
наставника, као и њиховом даљем стручном усавршавању кроз праксу. 

   модел енаставе, информационе технологије, усавршавање наставника, 
активна настава.
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2  У раду су представљени резултати истраживања обављеног за потребе израде докторске 
дисертације под насловом Модел еучења за подршку развоју информатичких компетенција 
запослених у образовању, одбрањене 2016. године на Природно-математичком факултету Уни-
верзитета у Новом Саду. 
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THE EFFECTS OF THE “5-STEP” E-MODEL ON TEACHERS’ MODELLING 
OF ACTIVE TEACHING USING MULTIMEDIA

 The rapid evolution of educational technology requires continuous professional teacher 
development in the areas of instructional design and implementation. The paper presents the 

findings of research into the effects of implementing the “5step” model of eteaching on the development 
of teachers’ competences in designing and planning active instruction. The research involved an experiment 
conducted with two parallel groups (an experimental group and a control group) who completed an online 
course; the experimental group was trained using the “5step” teaching model while the control group 
completed a course involving the traditional “content delivery” emodel. The course was successfully 
completed by 165 teachers (146 women and 19 men). An analysis of research findings shows that there is a 
statistically significant difference, in favor of the experimental group, in the number of teachers who 
understand the concept of active teaching, who are more motivated and able to design active teaching 
scenarios. We have found that the concept of the new teaching model can be effectively adopted by 
teachers provided they are first given a practical demonstration. Also, teachers must be assigned the role of 
students in order to be able to gain comprehensive insight into the model. This raises questions about 
educational policy, specifically, about initial teacher training and teachers’ further professional development 
through practice.

  eteaching model, information technologies, professional development for teachers, active 
teaching.

Abstract
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ВЛИЯНИЕ Э-MOДЕЛИ «5 ШАГОВ» НА МОДЕЛИРОВАНИЕ 
АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МУЛЬТИМЕДИА

 Быстрое развитие образовательных технологий требует постоянного 
Резюме уcовершенствования учителей в области планирования и реализации процесса 
обучения. В статье представлены результаты исследования эффективности применения 
модели электронного обучения «5 шагов» в процессе усовершенствования учителей в области 
разработки и подготовки модели активного обучения. Для данного исследования был проведен 
эксперимент с двумя параллельными группами (экспериментальной и контрольной), которые 
прошли обучение с использованием Интернета, с тем, что в экспериментальной группе была 
использована модель «5 шагов», а контрольная группа прошла обучение с применением 
классический эмодели «доставка содержания». Курс успешно закончили 165 учителей, 146 
женщин и 19 мужчин. Анализ результатов исследования показал, что существует 
статистически значимая разница в пользу экспериментальной группы в количестве учителей, 
которые понимают концепцию и знают как подготовить сценарий активного обучения. Также 
установлено, что концепция новой модели обучения может быть эффективно использована 
учителями только с обязательной, предыдущей практической подготовкой. Для полного 
пониманий новой модели, учитель должен занять позицию ученика. На онове полученных 
результатов поднимается ряд вопросов, связанных с политикой образования учителей и их 
профессиональным развитием.

модель электронного обучения, информационные технологии, повышение 
квалификации учителей, активное обучение.
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Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Приказ књиге: 
 ГДЕ СТАНуЈЕ КВАЛИТЕТ (КЊИГА 3) – РАЗВИЈАЊЕ 

ПРАКСЕ ДЕчЈЕГ ВРТИЋА

Аутор: Живка Крњаја
Издавач: Институт за педагогију и андрагогију 

Филозофског факултета Универзитета у Београду 
Година издања: 2016.

Књига Где станује квалитет – Развијање праксе дечјег вртића резултат је ви-
шегодишњег бављења проблематиком квалитета предшколског васпитања проф. др 
Живке Крњаје и завршни је том својеврсне трилогије о квалитету образовања у из-
дању истог издавача (уз претходне књиге Где станује квалитет – Политика грађења 
квалитета предшколског васпитања и Где станује квалитет – Истраживање са де
цом праксе дечјег вртића).

У ери доминације теме квалитета у области образовања, теме која по самој 
својој природи отвара простор за низ противуречности, теоријска општа места и за-
водљиве флоскуле, проф. др Живка Крњаја нам у овој књизи, ослањајући се на пола-
зишта критичке и социокултурне теорије и постструктурализма, доследно конкре-
тизује своје теоријско опредељење у разумевању праксе вртића као комплексног 
система заједнице праксе и квалитета као мултиперспективног, динамичког и кон-
текстуалног концепта који се гради у таквој заједници, те нуди одговор како градити 
квалитет праксе, утемељивањем концепта подржане праксе насупрот свеприсутној 
тенденцији регулације праксе ослоњеној на концепт „праксе засноване на научним 
подацима“. Кроз јукстапозицију ова два концепта у кључним димензијама праксе об-
разовања, аутор нам даје не само аргументовану критику „праксе засноване на науч-
ним подацима“, већ нуди алтернативу усмерену на развијање праксе и тиме грађење 
квалитета кроз узајамно оснаживање учесника у процесу преиспитивања властите 
праксе. Ова алтернатива се конкретизује кроз теоријски-практично осликавање шта 
је подржана пракса и, што је значајније (а без сумње и теже), кроз конкретне путоказе 
за акцију. 

П Р И К А З И  И  О Ц Е Н Е



665

НАСТАВА И ВАСПИТАЊЕ

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

Настава и васпитање је часопис у којем се објављују оригинални научни, прегледни 
и стручни радови педагошке тематике. У часопису се објављују и прикази монографских 
публикација.

Достављање радова
Радови се достављају искључиво електронском поштом на адресу: 
casopis@pedagog.rs
Рад се доставља у текст процесору Microsoft Word, страница А4 формата, фонт Тimes 

New Roman, величина слова 12, проред 1,5 lines. 
Језик рада
Радови се достављају на српском језику, користи се ћирилично писмо (Serbian, 

cyrillic), енглеском или руском језику. 
Радови се објављују на српском, енглеском или руском језику. 
Дужина рада
Радови треба да буду дужине до једног ауторског табака, односно до 30. 000 

знакова с празним местима. У обим радова нису урачунати апстракт и списак коришћене 
литературе на крају рада.

Оцењивање радова
Након пријема радова за актуелни број уредници обављају преглед радова и доносе 

одлуку о томе који радови улазе у процес рецензирања. Уколико се радови тематски не 
уклапају у концепцију часописа или текстови нису усклађени са захтевима који треба да 
испуне текстови који се објављују у научним часописима, аутори се обавештавају о томе 
да рад не може бити прихваћен. 

Радови који нису  припремљени у складу са Упутством за ауторе, не узимају се у разматрање.

Рад процењују два компетентна рецензента. Рецензенти не знају ауторов идентитет, 
нити аутори добијају податке о идентитету рецензената. 

Након рецензирања, редакција доноси одлуку о објављивању, корекцији или 
одбијању рада. Сви аутори добијају информацију о одлуци редакције, при чему аутори 
чији су радови одбијени и аутори којима се радови враћају на корекцију добијају на увид 
рецензије.

Уколико аутор(и) достави(е) кориговану верзију текста, дужан је да у писменој форми 
редакцију упозна са свим изменама које је начинио у тексту (број странице на којој се 
налази измена и означавање места на коме је промена извршена), као и да у тексту јасно 
означи извршене измене у складу са примедбама и препорукама рецензената. 

Обавеза аутора је да на адресу редакције шаљу искључиво оригиналне радове који 
нису објављени или истовремено понуђени неком другом часопису.

Писање рада
Насловна страна. Насловна страна текста треба да садржи следеће информације: 

наслов рада, име аутора (и коаутора), назив институције, место и држава (уколико је 
аутор из иностранства).

Уколико су радови резултат рада на научно-истраживачким пројектима, у фусноти 
уз наслов рада на насловној страни рада треба дати основне податке о пројекту.

Све странице рада морају бити нумерисане (у доњем левом углу). 
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Наслов рада. Наслов рада треба да буде концизан, али прецизно формулисан, 
написан великим словима, болдиран, величина слова 14. 

Апстракт. Апстракт треба да има до 1400 знакова (с празним местима). Апстракт 
се прилаже на језику на којем је писан рад уз обавезан превод апстракта на српски језик 
уколико се рад прилаже на енглеском или руском језику. Апстракт се објављује на три 
језика (српски, енглески и руски), а редакција обезбеђује превођење апстракта на друга 
два језика. 

Уколико се ради о радовима који представљају приказ обављених истраживања, 
апстракт треба да садржи следеће елементе: значај проблема истраживања, циљеве 
истраживања, методологију истраживања, кључне резултате истраживања, закључке 
и педагошке импликације. У случају прегледних радова и радова који представљају 
теоријске анализе, апстракт треба да садржи: проблем који се у раду разматра, приказ 
структуре рада, кључне информације и објашњења која се дају у тексту и закључке.

Кључне речи. Уз апстракт треба дати и кључне речи (до пет) на језику рада. 
Структура рада. Рад треба да буде структуриран на одговарајући начин. Сви радови 

треба да имају посебно издвојене одељке: увод и закључак. Радови који представљају 
приказ обављених истраживања, поред увода и закључка, треба да имају следеће одељке: 
полазне теоријске основе истраживања (где ће наслови одељака бити формулисани у складу 
с темом рада), методологија истраживања, резултати истраживања и дискусија (уз навођење 
педагошких импликација обављеног истраживања). Структуру прегледних радова и радова 
који представљају теоријске анализе треба ускладити са основном темом рада. 

Наслове одељака треба јасно и прецизно формулисати, дати центрирано и 
болдирано, величина слова 12. Уколико се у тексту одељка користе поднаслови они се 
дају курзивом, центрирано изнад параграфа или курзивом, , у форми реченице која се 
даје на почетку параграфа. Наслове одељака и поднаслове није потребно нумерички 
означавати.

Референце. Позиве на изворе у тексту и списак коришћене литературе на крају рада 
треба дати у складу са АПА стилом (APA Citation Style – American Psychological Association).

Све референце на српском језику на списку коришћене литературе на крају рада и у 
заградама у тексту наводе се латиницом, без обзира на врсту писма на коме су штампани 
коришћени извори – књиге и часописи. Имена свих аутора која се наводе на списку 
коришћене литературе на крају рада и у заградама у тексту пишу се увек на исти начин. 
Презимена српских аутора наведена у тексту пишу се писмом на коме је достављен текст. 
Презимена страних аутора у тексту се наводе или у оригиналу или у српској транскрипцији 
– фонетским писањем презимена. Уколико се транскрибују, у загради се обавезно наводе 
у оригиналу, на пример: Скот (Scott, 2004). 

Позиве на изворе у тексту треба дати у заградама уз навођење: презимена аутора, 
године издања коришћеног извора и броја странице уколико се ради о цитату. Навођење 
више аутора у загради треба уредити абецедним редом према почетном слову презимена 
аутора, а не хронолошки. Ако су у питању два аутора, у загради се наводе оба аутора. 
Уколико је више од два аутора, у загради се наводи презиме првог аутора и скраћеница – 
i sar. (за ауторе са српског говорног подручја) или еt аl. (за стране ауторе). 

Списак коришћене литературе треба да обухвати искључиво изворе на које се 
аутор позива у раду.

На списку коришћене литературе на крају рада није потребно стављати редне 
бројеве испред референци. 
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Примери навођења референци на списку коришћене литературе на крају рада:

Књига: Референца треба да садржи презиме и иницијале аутора, годину издања, 
наслов књиге (курзивом), место издања и издавача.
Apple, M. W. (2012). Ideologija i kurikulum. Beograd: Fabrika knjiga.

Чланак у часопису: Референца треба да садржи презимена свих аутора с 
иницијалима, годину издања у загради, наслов чланка, пуно име часописа (курзивом), 
волумен (годиште), број, странице. 

Colić, V. (2012). Roditelji i vaspitači o pripremi dece za polazak u školu. Pedagogija, god. 67, br. 2, 252–260.

Emmer, E. T. & Stough, L. M. (2001). Classroom Management: A Critical Part of Educational Psychology, with 
Implications for Teacher Education. Educational Psychology, Vol. 36, No. 2, 103–112.

Поглавље у књизи (тематском зборнику): Референца треба да садржи презиме и 
иницијале аутора, годину издања, назив поглавља, иницијале и презиме свих уредника, 
наслов књиге (курзивом), прву и последњу страницу поглавља у загради, место издања 
и издавача.

Maksić, S. i Pavlović, J. (2013). Nastava koja podržava kreativnost. U R. Nikolić (ur.), Nastava i učenje, Kvalitet 
vaspitnoobrazovnog procesa (str. 53–64). Užice: Učiteljski fakultet Univerziteta u Kragujevcu. 

Cruse, D. A. (2002). Hyponymy and Its Varieties. In R. Green, C. A. Bean & S. H. Myaeng (Eds.), The Semantics 
of Relationships: An Interdisciplinary Perspective (pp. 3–22). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

Научни скупови и конференције – радови штампани у целини: Референца треба 
да садржи презиме и иницијале аутора, годину издања, наслов прилога, иницијале и 
презиме свих уредника, наслов издања, назнаку: штампано у целини, назив скупа, време 
одржавања скупа, место одржавања скупа, прву и последњу страницу прилога, место 
издања, назив институције – организатора скупа.

Spasenović, V., Vujisić Zivković, N. & Skubic Ermenc, K. (2012). The Role of Comparative Pedagogy in the 
Training of Pedagogues in Serbia and Slovenia. In N. Popov, C. Wolhuter, B. Leutwyler, G. Hilton, J. 
Ogunleye & P. Almeida (Eds.), International Perspectives on Education, BCES Conference Books, Full 
Papers, June 28–30 2012, Sofia (pp. 36–42). Sofia: Bulgarian Comparative Education Society.

Докторске дисертације и магистарске тезе: Референца треба да садржи име аутора, 
годину, назив документа (курзивом), назнаку: докторска дисертација или магистарска 
теза, место, институцију.

Stamatović, J. (2013). Vrednovanje rada nastavnika u funkciji unapređivanja rada škole (doktorska 
disertacija). Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Web документ: Референца треба да садржи име аутора, годину, назив документа 
(курзивом), датум када је сајт посећен, интернет адресу.

Duit, R. (2006). Science Education Research – An Indispensable Prerequisite for Improving Instructional Practice. 
Retrieved August 11, 2012 from the World Wide Web http://www.esera.org/media/summerschool/
esera2006/DUITBR.pdf

Popadić, D. (2009). Nasilje u školama. Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u 
Beogradu i UNICEF. Preuzeto 20. aprila 2015. sa adrese http://www.unicef.rs/files/nasilje-u-skolama-
za-web.pdf
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Званична документа: Референца треба да садржи назив документа (курзивом), 
годину објављивања, назив гласила, број.

Pravilnik o programu svih oblika rada stručnih saradnika (2012). Prosvetni glasnik, Službeni glasnik 
Republike Srbije, br. 5/2012.

Табеле и графикони. Уколико текст садржи табеле и графиконе, свака табела, односно 
графикон треба да буде означен одговарајућим редним бројем и да има јасно и прецизно 
формулисан наслов. Све скраћенице наведене у табелама и графиконима треба да буду 
објашњене. Објашњења (легенду) треба дати испод табеле или графикона. 

Табеле и графикони треба да буду дати у Microsoft Word формату (што подразумева 
да су графикони илустровани у Word-u). У случају да текст садржи табеле и графиконе 
преузете са интернета, треба да се дају искључиво у резолуцији 300 dpi, grayscale color 
mode.Ти параметри важе и за фотографије које се прилажу као део текста.

Фусноте и скраћенице. Фусноте и скраћенице требало би избегавати. Уколико 
се користе, фусноте треба да садрже само додатни текст (коментар), а не податке о 
коришћеним изворима.

Напомена: Уз рад је потребно редакцији доставити следеће информације о аутору 
(ауторима): име, средње слово и презиме аутора, година рођења, (научно) звање, радно 
место, e-mail адреса, контакт телефон.
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If a paper does not fit the concept of the journal, or the text does not follow the instructions 
for authors and other requirements, the authors will be informed about the rejection of the paper. 

After the review, the Editorial Board decides on publishing, eventual correction or the 
rejection of a paper. All authors receive information about the Board’s decisions, and those 
authors whose papers are rejected or require corrections receive reviews, too.

If an author submits the paper again they should report (in written form) about all changes 
done on the original text (page number and marked place where the change was done) in 
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the author/s, the name of the institution, the town, the state (if the author is from abroad).
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The title. The title should be concise, precisely formulated, in bold capital letters.
Abstract. An abstract should contain 1400 characters (with spaces) and be written in the 
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If a paper is about a performed research the abstract should contain the following elements: 
the importance of the researched problem, the aims of the research, research methodology, key 
results, conclusions and pedagogic implications. In the case of review papers and papers dealing 
with theoretical analyses the content of the abstract should reflect the nature of the paper and 
the content of the text.

Keywords: Up to five keywords in the language of the paper follow the abstract.
The structure of a paper. The paper should be structured in the proscribed way. All papers 

should contain Introduction and Conclusion. The papers describing a performed research, 
besides introduction and conclusion should include the following sections: initial research 
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hypotheses, research methodology, results and discussion. The structure of a review paper or 
theory analysis should be adequate to the nature of the theme.

The heading of the sections should be formulated precisely, centered and bold. If a section 
contains sub-headings they should be given in italics, centered above a paragraph, indented, in 
a ‘’sentence form’’. The headings and sub-headings should not be numerically denoted.

References. The references/bibliography should be stated according to the APA Citation 
Style – American Psychological Association).

All references in Serbian, given in the Reference List at the end of the paper should be in 
Latin letters regardless of the type of the letters used in the used sources – books or journals. The 
names of all authors which are stated in the Reference List and in brackets within the text are 
always transcribed in the same way. The surnames of Serbian authors are written in the alphabet 
used in the paper. The surnames of foreign authors are written either in original or in Serbian 
transcription – phonetic principle. If transcribed, the original transcription should be given in 
brackets. References within the text should contain: the author’s surname, the year of publication 
of the used source and the number of the page if a citation is used. If more authors should be 
cited in brackets within the text, they are cited in alphabetic order, not chronologically. If there 
are only two authors, both should be written in brackets, but if there are more than two then 
the surname of the first author is given and the abbreviation ‘’i sar.’’ (for the authors from Serbian 
speaking regions) or ‘’et al.’’ (for foreign authors)

The Reference List at the end of the paper should not be numerically denoted.
The notes for citing the references of the used literature at the end of the paper:
Book: the reference should contain the surname and name initials of the author, the year of 

publication, the title (in italics), the place and name of the publisher.
Journal article: the reference contains the family names and name initials of all authors (the 

year of publication – in brackets), the title of the article, full name of the journal (italics), volume 
(year) number, pages.

Chapters in a book / thematic Proceedings: the reference should contain the surname and 
name initials of the author, the title of the chapter, initials and surnames of all editors, book title 
(italics), the first and the last page of the chapter (in brackets), place and publisher.

Scientific meetings and conferences – the papers published in full: the reference should 
contain the author’s surname and name initials, the year of publication, the title of the article, 
initials and surnames of all editors, the title of the publication, the note: published in full; the 
name and time of the meeting, the first and the last page of the article, the place of publication 
and the name of the institution – the organizer of the meeting/conference.

Unpublished master and doctoral theses: the reference should contain the name of 
the author, the title of the document (italics) and the note: doctoral, master thesis, place, and 
institution.

Web documents: the Reference contains the name of the author, the title of the document 
(italics), the date when the site was visited, web address.

Legal documents: the reference should contain the title of the document (italics), the year 
of publication, the name of the media, the number.

Tables and graphs. If a text contains tables and/or graphs, each table or graph should be 
numerically denoted with a clearly and precisely formulated title. All abbreviations in the tables 
and graphs must be explained. The explanations (legend) should be given under the table or graph.

Footnotes and abbreviations. Abbreviations and footnotes should be avoided. If used, 
footnotes should contain only the additional information or comment, not the data about the 
used sources.

Note: The paper should be accompanied by the following information to the Editorial 
Board: the name/s of the author/s, the year of birth, academic qualification, work position, e-mail 
address, phone contact.
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ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

ПРАВИЛО ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ АВТОРОВ

В журнале “Обучение и воспитание” (Настава и васпитање) публикуyтся научные и 
обзорные статьи, сообщения, информационные материалы по педагогике и дидактике. В 
журнале публикуyтся рецензии о монографичских изданиях. 

Представление рукописи. – Материалы направляyтся в редакциy только по 
электронной почте по адресу: 

casopis@pedagog.rs
Требования к оформлениy рукописей: текст должен быть представлен в текстовом 

редакторе Microsoft Word, на странице стандартного формата А4, шрифтом – Times 
Neы Roman, размер шрифта 12, межстрочный интервал – 1,5. При отправке статьи по 
электронной почте необходимые шрифты прилагаyтся отдельными файлами. 

Язык статей. – Журнал выходит на сербском языке, на кириллице (Сербиан, 
Кyриллик). К публикации также принимаyтся статьи на английском и русском языках, 
написанные заграничными сотрудниками. Статьи публикуyтся на сербском, английском 
или на русском языке; каждая статья сопровождается резyме на сербском, английском и 
русском языках. 

Объем статьи. – Предельный объем рукописей – 16 страниц основного текста, 
или 30 000 знаков с пробелами. В объем статьи не входят резyме и список используемой 
литературы в конце статьи. 

Оценка рукописи. – Главный редактор принимает решение о том, какие из 
полученных рукописей пройдут процесс рецензирования. Рукописи, оформленные 
без соблyдения указанных требований, не рассматриваyтся. Рукописи рецензируyтся 
двумя компетентными рецензентами. Рецензентам не сообщается имя автора, автору не 
сообщаyтся имена рецензентов. 

После рецензирования редакция принимает решение о публикации, доработке 
или отказе от публикации. Все авторы получаyт информациy о решении редакции. Если 
автор вновь представляет даннуy работу для публикации, он должен в письменном 
виде собщить о всех изменениях, которые он сделал в тексте (номер страницы и место 
изменений), в соответствии с замечаниями и рекомендациями рецензентов. 

Заглавный лист. – Заглавный лист текста должен вклyчать следуyщуy информациy: 
название статьи, сведения об авторе (соавторах): фамилия, имя, ученая степень, звание, 
место работы, город, страна. В случае, если работа содержит результаты, полученные в 
рамках научно-исследовательского проекта, в сноске приводится основная информация 
о проекте. 

Все страницы текста должны быть пронумерованы (левый нижний угол).
Заглавие статьи. – Заглавие статьи печатается строчными буквами, жирным 

шрифтом. 
Резyме. – Предельный объем резyме – 1400 знаков (с пробелами). Резyме к статье 

должно быть представлено на языке статьи. Резyме публикуется на сербском, английском 
и русском языке, а редакция обеспечивает перевод резyме. В резyме предлагаемых 
для публикации научных статьях автор должен дать обоснование актуальности темы, 
четкуy постановку целей и задач исследования, аргументациy, обобщения и выводы, 
представляyщие интерес своей новизной, научной и практической (педагогической) 
значимостьy. В случае обзорных статей и статей, представляyщих собой теоретический 
анализ, содержание резyме должно соответствовать характеру работы и содержаниy 
текста. 
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Клyчевые слова. – Резyме сопровождается списком клyчевых слов (до пяти) на языке 
работы. 

Структура работы. – Статья должна быть структурирована соответствуyщим 
образом. Все работы должны иметь введение и заклyчение. Кроме того, исследовательские 
работы должны иметь следуyщие разделы: теоретические основы исследования, 
методулогиy, результаты и обсуждение полученных результатов. Структура обзорных и 
других статей должна быть согласована с основной темой работы. 

Заголовки разделов печатаyтся курсивом. Заголовки разделов и подзаголовки 
приводятся без нумерации. 

Ссылка. – Литература, на которуy даyтся ссылки в тексте, приводится в конце статьи 
в соответствии с АПА (APA Citation Style – American Psychological Association). Ссылки на 
литературу в тексте даyтся в скобках: фамилия автора, год издания, страницы. 

Литература в конце статьи приводится без нумерации с указанием следуyщих 
выходных данных:

– для книг – фамилия, инициалы автора, год издания, полное название книги 
(курсивом), место издания и издательство. 

– для статей в журнале – фамилия, инициалы автора, год издания в скобках, полное 
название статьи, полное название журнала (курсивом), год и номер журнала, страницы. 

– для статей в книге, сборнике – фамилия, инициалы автора, год издания, полное 
название статьи, фамилии и инициалы всех редакторов, название сборника или книги, 
где опубликована статья (курсивом), страницы, определяyщие границы статьи в издании, 
место издания, издательство. 

– научные конференции – фамилия, инициалы автора, год издания, полное название 
статьи, фамилии и инициалы всех редакторов, название сборника, название конференции, 
время и место проведения конференции, страницы, определяyщие границы статьи в 
издании, город издания, название института – организатора конференции. 

– неопубликованные кандидатские диссертации и магистерские работы – ссылка 
должна вклyчать фамилиy и имя автора, год, название (курсивом), заметку: кандидатская 
диссертация, магистерская работа, место, институт – университет, факультет. 

– веб документ – ссылка должна вклyчать имя автора, год, название документа 
(курсивом), время посещения сайта, интернет адрес. 

– официальные документы – название документа (курсивом), год издания, название 
публикации, номер. 

Таблицы и графики.– Если в тексте содержатся таблицы и графические материалы, 
они должны быть отмечены порядковым числительным. Все сокращения, перечисленные 
в таблицах и графиках должны быть объяснены. Пояснения должны быть приведены под 
таблицей или графическим материалом. 

Сноски и сокращения.– Сноски и сокращения следует избегать. По необходимости 
сноски могут содержать только дополнительный текст (комментарий); данные об 
используемых источниках не приводятся в сноске. 

Примечание: К рукописи прилагаyтся следуyщие сведения об авторе (авторах): 
фамилия, имя, отчество, год рождения, ученая степень, звание, место работы, 
электронный адрес, номер телефона.
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