
Педагошко 
друштво
Србије

Настава и
васпитање

1 Београд 2014.



НАСТАВА И ВАСПИТАЊЕ

JOURNAL OF EDUCATION

Београд, 2014.1

ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ



Настава и васпитање / Journal of Education / Обучение и воспитание

UDK 37 ISSN 0547-3330 НВ год. LXIII Број 1. стр. 1-170 Београд, 2014.

Редакција

др Саша Дубљанин

др Снежана Маринковић

др Наташа Матовић

др Драгана Павловић Бренеселовић 

др Илке Паршман, Немачка

др Росица Александрова Пенкова, Бугарска

мр Желимир Попов

др Ала Степановна Сиденко, Русија 

др Павел Згага, Словенија

др Весна Жунић Павловић

Главни и одговорни уредник

Др Емина Хебиб

Лектор: Татјана Догдибеговић

Преводиоци
За енглески језик др Анђелка Игњачевић
За руски језик др Дара Дамљановић

Секретар редакције
Бојана Урошевић

Компјутерска припрема и коректура:
Предраг Вучинић

За издавача:
Биљана Радосављевић

Штампа: Samba, Младеновац

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд

37

    НАСТАВА и васпитање =  Journal of Education =  Обучение и воспитание / главни и одговорни 
уредник Емина Хебиб. - Год. 1, бр. 1 (март 1952)-    . - Београд : Педагошко друштво Србије, 1952- 
(Младеновац :  Samba). - 24 cm

Тромесечно
ISSN 0547-3330 = Настава и васпитање
CORBISS.SR-ID 6026754 

Editorial Board

Saša Dubljanin, Ph.D.

Snežana Marinković, Ph.D.

Nataša Matović, Ph.D.

Dragana Pavlović Breneselović, Ph.D.

Ilke Parchmann, Ph.D., Germany

Rossitsa Alexsandrova, Penkova, Ph.D., Bulgaria

Želimir Popov, M.S.

Alla Stepanovna Sidenko, Ph.D., Russia

Pavel Zgaga, Ph.D., Slovenia

Vesna Žunić Pavlović, Ph.D.

Editor-In-Chief

Emina Hebib, Ph.D.

Language editor: Tatjana Dogdibegović

Translators
Andjelka Ignjačević, Ph.D. (English)
Dara Damljanovic, Ph.D. (Russian)

Secretary
Bojana Urošević

Design and typeset:
Predrag Vučinić

For the publisher: 
Biljana Radosavljević

Printing: Samba, Mladenovac

Педагошко друштво Србије
Теразије 26, 11000 Београд
Тел. 011/ 306 77 83
Е-mail: drustvo@pedagog.rs



С А Д РЖ А Ј

5 Јасмина Клеменовић СПРЕМНОСТ ЗА ШКОЛУ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ 
РОДИТЕЉА, ВАСПИТАЧА И УЧИТЕЉА

19 Јована Милутиновић АЛТЕРНАТИВНЕ ШКОЛЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 
КОНСТРУКТИВИЗМА У ШКОЛСКУ ПРАКСУ

33 Јелена Врањешевић ДЕТЕ ИЗМЕЂУ ЗАШТИТЕ И АУТОНОМИЈЕ: 
ПРОТЕКЦИОНИЗАМ ИЛИ ЛИБЕРАЦИОНИЗАМ?

45 Наташа Вујисић Живковић
Маријана Зељић
Радован Антонијевић

ПОЧЕЦИ МЕТОДИЧКЕ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈЕ И 
ПРАКТИЧНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ РАЧУНИЦЕ 
У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА У KНЕЖЕВИНИ СРБИЈИ

59 Јована Трбојевић
Наташа Перишић
Јелица Петровић

ТЕМПЕРАМЕНТ КАО ПРЕДИКТОР 
ПОЗИТИВНИХ ВРШЊАЧКИХ ОДНОСА 
КОД ДЕЦЕ МЛАЂЕГ УЗРАСТА

71 Биљана Стојановић МОГУЋНОСТ УТИЦАЈА СИСТЕМА 
ДИДАКТИЧКИХ ИГАРА НА РАЗВОЈ ПОЈМА 
КОНЗЕРВАЦИЈЕ ТЕЖИНЕ КОД УЧЕНИКА

83 Јелена Радовановић
Ивана Степановић Илић
Josip Sliško

ИДЕНТИФИКОВАЊЕ УЧЕНИЧКИХ 
АЛТЕРНАТИВНИХ СХВАТАЊА О 
ПЛИВАЊУ И ТОЊЕЊУ ТЕЛА

95 Зорица Шаљић СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА 
У ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ НЕПОЖЕЉНИХ 
ПОНАШАЊА УЧЕНИКА

107 Љиљана Кнежевић РАЗВИЈАЊЕ ВЕШТИНЕ УСМЕНОГ ИЗЛАГАЊА У 
НАСТАВИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА НА ФАКУЛТЕТУ

121 Јагода Топалов
Биљана Радић Бојанић

ПРОЦЕНА САМОЕФИКАСНОСТИ И УСПЕХ 
СТУДЕНАТА У УЧЕЊУ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

135 Нина Половина
Тања Динић

ЕВРОПСКИ ЈЕЗИЧКИ ПОРТФОЛИО – 
МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА ПРИМЕНЕ У 
НАСТАВИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА НА ФАКУЛТЕТИМА

145 Јелена Матијашевић Обрадовић
Иван Јоксић

ЗAСТУПЉЕНОСТ КОНЦЕПТА УЧЕЊА 
НА ДАЉИНУ У СИСТЕМУ ВИСОКОГ 
ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ

159 УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ



CO N T E N T S

5 Jasmina Klemenović ''READINESS FOR SCHOOL'' FROM THE PERSPECTIVE 
OF PARENTS, KINDERGARTEN TEACHERS 
AND ELEMNTARY SCHOOL TEACHERS

19 Jovana Milutinović ALTERNATIVE SCHOOLS AND THE IMPLEMENTATION 
OF CONSTRUCTIVISM IN SCHOOL PRACTICE

33 Jelena Vranješević THE CHILD BETWEEN PROTECTION AND AUTONOMY: 
PROTECTIONISM OR LIBERALIZATION?

45 Nataša Vujisić Živković 
Marijana Zeljić 
Radovan Antonijević

THE BEGINNINGS OF THE METHODOLOGICAL 
CONCEPTUALIZATION AND PRACTICAL APPLICATION 
IN TEACHING MATHEMATICS IN ELEMENTARY 
SCHOOLS IN THE PRINCEDOM OF SERBIA

59 Jovana Trbojević
Nataša Perišić
Jelica Petrović

TEMPERAMENT AS A PREDICTOR OF POSITIVE 
PEER RELATIONS OF YOUNGER CHILDREN

71 Biljana Stojanović THE POSSIBILITIES OF THE INFLUENCE OF DIDACTIC 
GAMES UPON THE PUPILS' DEVELOPMENT OF 
THE CONCEPT OF WEIGHT CONSERVATION

83 Jelena Radovanović 
Ivana Stepanović Ilić 
Josip Sliško

IDENTIFICATION OF STUDENTS' ALTERNATIVE VIEWS 
ON SWIMMING AND SINKING OF THE BODY

95 Zorica Šaljić IN-SERVICE TEACHER TRAINING IN THE AREA OF 
PREVENTING UNDESIRABLE STUDENT'S BEHAVIOURS

107 Ljiljana Knežević THE DEVELOPMENT OF ORAL PRESENTATION SKILL 
IN THE DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES

121 Јагода Топалов 
Биљана Радић Бојанић

SELF-FEFFICACY ASSESSMENT AND STUDENTS' 
ACHIEVEMENTS IN STUDYING ENGLISH

135 Nina Polovina 
Tanja Dinić

EUROPEAN LANGUAGE PORTFOLIO - POSSIBILITIES 
AND LIMITATIONS OF ITS APPLICATION IN 
TEACHING FOREIGN LANGUAGES AT UNIVERSITY

145 Jelena Matijašević Obradović
Ivan Joksić

DISTANCE LEARNING IN HIGHER EDUCATION IN SERBIA

163 CONTRIBUTORS’ NOTES



СОД Е РЖ А Н И Е

5 Ясмина Клеменович ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТАТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ

19 Йована Милутинович АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ШКОЛЫ И ВНЕДРЕНИЕ 
КОНСТРУКТИВИЗМА В ШКОЛЬНУЮ ПРАКТИКУ

33 Елена Вранешевич РЕБЕНОК МЕЖДУ ЗАЩИТОЙ И АВТОНОМИЕЙ: 
ПРОТЕКЦИОНИЗМ ИЛИ ЛИБЕРАЦИОНИЗМ?

45 Наташа Вуйисич Живкович
Марияна Зелич
Радован Антониевич

НАЧАЛО МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 
И ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ОСНОВНЫХ 
ШКОЛАХ В КНЯЖЕСТВЕ СЕРБИИ

59 Йована Трбоевич
Наташа Перишич
Елица Петрович

ТЕМПЕРАМЕНТ КАК ПРЕДИКАТОР 
ПОЛОЖИТЕЛБНБІХ ОТНОШЕНИЙ СВЕРСТНИКОВ 
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА

71 Биляна Стоянович ВЛИЯНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА 
РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ КОНСЕРВАЦИИ 
ТРУДНОСТЕЙ У УЧЕНИКОВ

83 Елена Радованович
Ивана Степанович Илич
Йосип Слишко

ИДЕНТИФИКАЦИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВЗГЛЯДОВ 
У УЧЕНИКОВ О ПЛАВАНИИ И ПОГРУЖЕНИИ ТЕЛА

95 Зорица Шалич ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ПРЕВЕНЦИИ 
НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧЕНИКОВ

107 Лиляна Кнежевич РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ УСТНОЙ РЕЧИ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА НА ФАКУЛЬТЕТЕ

121 Ягода Топалов 
Биляна Радич Боянич

ОТТЕНКА САМОЭФФЕКТИВНОСТИ И УСПЕХ 
СТУДЕНТОВ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

135 Нина Половина
Таня Динич

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ ПО ИНОСТРАННЫМ 
ЯЗЫКАМ - ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В 
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВУЗАХ

145 Елена Матияшевич Обрадович
Иван Йоксич

ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СЕРБИИ

167 ПРАВИЛО ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ АВТОРОВ





5

Јасмина Клеменовић UDK - 37.018.26(497.11)”2011” ;
Филозофски факултет 159.923.5.072-053.4(497.11)”2011”
Универзитет у Новом Саду Оригинални научни рад

НВ.LXIII 1.2014.
Примљен: 9. XII 2013.

Прихваћен за штампу: 21. II 2014.

СПРЕМНОСТ ЗА ШКОЛУ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ 
РОДИТЕЉА, ВАСПИТАЧА И УЧИТЕЉА

Апстракт 
У раду се „спремност за школу“ дефинише као сложај способности, вешти-
на и знања којима дете треба да овлада до укључивања у формално шко-

ловање. Одређење овог појма под утицајем је породице, заједнице, школских очекивања 
и дечјих атрибута, као и њихових међусобних односа. Циљ истраживања био је испита-
ти како родитељи, васпитачи и учитељи у нашој средини виде „спремност за школу“ и 
какав допринос очекују од активности и садржаја обавезног припремног предшколског 
програма. Примењене су дескриптивна метода и техника анкетирања. Анализиране су 
укупно 142 анкете које је попунило 48 родитеља, 48 васпитача и 46 учитеља из чети-
ри урбане средине у Србији. Иако су установљене разлике у ранговима својстава које су 
испитаници различитих група наводили одређујући спремност и исказујући сопствена 
очекивања од програмских активности, само је у једном случају потврђена и њихова 
статистичка значајност. Очекивања васпитача од припремног програма разликују се 
од очекивања родитеља и учитеља. Благо одступање између одређења спремности и 
очекивања од институционално организованих припремних активности установље-
но је код родитеља. Налази указују на потребу за интензивирањем и продубљивањем 
сарадње међу релевантним актерима.

Кључне речи: припремни предшколски програм, сарадња вртића и школе, сарадња са 
породицом, спремност за школу.

''READINESS FOR SCHOOL'' FROM THE PERSPECTIVE OF PARENTS, 
KINDERGARTEN TEACHERS AND ELEMNTARY SCHOOL TEACHERS

Abstract 
The term ''readiness for school'' is here defined as a combination of capabilities, 
skills, and knowledge which the child should acquire before entering formal edu-

cation. The determination of this concept depends upon the family, community, school's expec-
tations, the child's atributes and their interplay. The aim of the research was to examine how par-
ents, kindergarten teachers and elementary school teachers view ''readiness for school'' and what 
benefits they expect from the activities and contents of the compulsory preschool programme. 
We applied the descriptive method and the technique of surveying. We analyzed 142 question-
naires filled in by 48 parents, 48 preschool teachers, and 46 elementary school teachers from four 
urban zones in Serbia. Although there were differences in the priority listing of the desired features 
that the respondents of different groups made by defining readiness and their expectations from 
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curricular activities, only in the latter case a significant statistical correlation was confirmed. The 
expectations of the preschool teachers related to preschool curriculum differed from the parents' 
and elementary school teachers' expectations. Slight differences between the definitions of read-
iness and expectations of institutionally organized preparatory activities were found in the par-
ents' group. The findings indicate the need for intensifying and deepening cooperation among 
relevant interested parties.

Keywords: compulsory preschool curriculum, the cooperation between the kindergarten and 
the school, cooperation with parents, readiness for school.

ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТАТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ

Резюме 
„Готовность к школе” определяется в работе как соединение способно-
стей, навыков и знаний, которые дети должны освоить до поступления в 

систему формального школьного образования. На определение данного термина влия-
ет семья, общество, школьные ожидания и детские атрибуты и их взаимоотношения. 
Целью данного исследования было изучить как родители, воспитатели и учителя в на-
шей среде видят „готовность к школе” и какой результат ожидается от активности и 
содержания обязательной подготовительной дошкольной программы. В исследовании 
использованы дескриптивные методы и анкетирование. Было проанализировано всего 
142 вопросника, которые заполнили 48 родителей, 48 воспитателей и 46 учителей из 
четырех городских районов в Сербии. Хотя установленные различия в ряде характери-
стик, которые разные группы респондентов называли, определяя готовность и выра-
жая свои собственные ожидания по отношению к программам активностей, только 
во втором случае была подтверждена их статистическая значимость. Ожидания вос-
питателей от подготовительных программ отличаются от ожиданий родителей и 
учителей. Незначительные различия между определениями готовности и ожидания от 
институционально организованных подготовительных активностей были найдены у 
родителей. Полученные данные указывают на необходимость активизации и углубле-
ния сотрудничества между заинтересованными сторонами.

Ключевые слова: подготовительная дошкольная программа, сотрудничество школы 
и детского сада, сотрудничество семьи, готовность к школе.
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АЛТЕРНАТИВНЕ ШКОЛЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 
КОНСТРУКТИВИЗМА У ШКОЛСКУ ПРАКСУ1

Апстракт 
Предмет овог рада односи се на алтернативно образовање посматрано 
кроз призму деловања алтернативних школа утемељених на социјалном 

конструктивизму. У тексту се разјашњава концепт „алтернативна школа” и указује 
на базичне карактеристике конструктивистичке перспективе, с посебним фокусом 
на могућности имплементације социјалног конструктивизма у наставни процес. При-
казује се и образовна пракса утемељена на конструктивистичкој филозофији образо-
вања која се може наћи у савременим алтернативним школама. Циљ је да се испита 
како образовање утемељено на конструктивистичким идејама функционише у школ-
ској пракси, али и да се истражи евентуални допринос оваквог модела образовања 
образовном систему у целини. У раду се закључује да социјално конструктивистичка 
перспектива даје значајан допринос унапређењу наставе и учења. Коначно, с почетка 
21. века мноштво ефикасне образовне праксе развијене унутар алтернативних школа 
ушло је у главне токове образовања, остваривши утицај на културу јавног образовања.

Кључне речи: алтернативне школе, образовање усмерено на дете/ученика, 
конструктивистичка педагогија.

ALTERNATIVE SCHOOLS AND THE IMPLEMENTATION 
OF CONSTRUCTIVISM IN SCHOOL PRACTICE

Abstract 
The subject of this paper is alternative education viewed through the prism of the 
activities of alternative schools based on social constructivism. The concept ''al-

ternative school'' is explained and the basic characteristics of the constructivistic perspective are 
stated, with a special focus on the possibilities for the implementation of social constructivism 
in the teaching process. Educational practice based on constructivistic philosophy of education 
which can be found in modern alternative schools was the subject of interest of our research. 
The aim is to examine how education based on constructivistic ideas functions in school practice 
and to explore eventual contribution of this model to the education system in general. The con-
clusion is that social constructivistic perspective offers great contribution to the enhancement of 
teaching and learning. Finally, at the beginning of the twenty first century, a multitude of effective 

1 Чланак представља резултат рада на пројекту „Квалитет образовног система Србије у 
европској перспективи”, бр. 179010 (2011-2014), чију реализацију финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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educational practices, developed within alternative schools, entered mainstream education and 
influenced the culture of public education.

Keywords: alternative schools, education focused on the child/ student, constructivistic 
pedagogy.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ШКОЛЫ И ВНЕДРЕНИЕ 
КОНСТРУКТИВИЗМА В ШКОЛЬНУЮ ПРАКТИКУ

Резюме 
В данной статье обсуждается проблема альтернативного образова-
ния, которое рассматриватся на примере работы альтернативных

школ, основанных на социальном конструктивизме. В статье объясняется понятие 
“альтернативная школа” и указывается на основные характеристики конструкти-
вистской точки зрения, с особым упором на возможности внедрения социального кон-
структивизма в учебный процесс. Учебная практика, основанная на конструктивист-
ской философии образования, которая встречается в современных альтернативных 
школах, также находится в сфере интересов автора данной статьи. Цель данной 
работы заключается в изучении способа функционирования образования, основанного 
на конструктивистских идеях в школьной практике, а также и в исследовании потен-
циального влияния такой модели на образовательную систему в целом. Сделан вывод о 
том, что социальная конструктивистская перспектива вносит значительный вклад 
в улучшение и актуализацию преподавания и обучения. В начале 21 века множество эф-
фективных образовательных практик, разработанных в альтернативных школах, во-
шло в главные направления образования и повлияло на всеобщую культуру публичного 
образования.

Ключевые слова: альтернативные школы, образование, учащиеся, 
конструктивистская педагогика.
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ДЕТЕ ИЗМЕЂУ ЗАШТИТЕ И АУТОНОМИЈЕ: 
ПРОТЕКЦИОНИЗАМ ИЛИ ЛИБЕРАЦИОНИЗАМ?

Апстракт 
У раду су приказана два супротстављена становишта када је реч о пар-
тиципацији и развоју детета, као и о начину на који треба подржавати 

развој деце како би то било у њиховом најбољем интересу. Протекционисти, с једне 
стране, на дете гледају као на пасивни објекат бриге и заштите одраслих и децу тре-
тирају у складу са том сликом (заштита, контрола и маргинализација). Либерацио-
нисти, с друге стране, сматрају да је дете субјекат развоја, односно активни учесник 
у сопственом развоју. Право на партиципацију онако како је дефинисано у Конвенцији о 
правима детета и његове развојнопсихолошке импликације представљају област око 
које се воде жучне расправе заступника оба правца. У раду су приказани најчешћи аргу-
менти које протекционисти истичу противећи се идеји партиципације, а који се за-
снивају на слици о детету као пројекту за будућност које је некомпетентно и које због 
тога треба (пре)заштитити. Ти аргументи су критички размотрени са становишта 
развојнопсихолошких сазнања о детету и улози одраслих у подстицању развоја деце. У 
том смислу партиципација деце је неопходан услов стицања важних компетенција за 
живот и она представља не само основну потребу детета, већ и важан механизам који 
подстиче и подржава његов развој. 

Кључне речи: партиципација, (про)активно дете, либерационисти, протекционисти, 
развој детета.

THE CHILD BETWEEN PROTECTION AND AUTONOMY: 
PROTECTIONISM OR LIBERALIZATION?

Abstract 
The paper presents two opposite viewpoints when it comes to the idea about 
the participation and development of the child, and the way child development 

should be supported in their best interest. The protectionists, on the one hand, see the child as a 
passive object of the adults’ worry and protection and treat children in accordance with such a 
picture (protection, control, and marginalization). The liberationists, on the other hand, hold that 
the child is the subject of development, i.e. active participant in its own development. The right to 
participate, as defined in the Convention of Children’s Rights and its developmental psychological 
implications is the field of fervent discussions of the representatives of both lines of thinking. The 
paper cites the most frequently used arguments that the protectionists stress when they oppose 
the idea of participation, based on the view of the child as a project for the future, that the child 
is incompetent and therefore should be (over)protected. These arguments are analyzed from the 
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standpoint of modern insights of developmental psychology about the child and the role of adults 
in stimulating child development. In this sense, the participation of the child is a necessary condi-
tion for the acquisition of the competencies important for life, and it is not only a basic need of the 
child but also an important mechanism that supports and stimulates the child’s development.

Keywords: participation (pro)active child, liberationists, protectionists, child development.

РЕБЕНОК МЕЖДУ ЗАЩИТОЙ И АВТОНОМИЕЙ: 
ПРОТЕКЦИОНИЗМ ИЛИ ЛИБЕРАЦИОНИЗМ?

Резюме 
В статье представлены противоположные точки зрения об участии и 
развитии ребенка, а также способы поддержки в развитии детей. Про-

текционисты, с одной стороны, смотрят на ребенка как на пассивный объект заботы 
и защиты взрослых, а детей воспитывают в соответствии с этим взглядом (защита, 
контроль, маргинализация). Либерационисты, с другой стороны, считают ребенка 
субъектом процесса развития, активно участвующего в собственном развитии. Пра-
во на участие, согласно Конвенции о правах ребенка и его возрастно-психологические 
импликации, представляют собой область, о которой ведутся ожесточенные дис-
куссии между сторонниками этих направлений. В данной статье представлены наи-
более распространенные аргументы протекционистов - противников идеи участия, 
которые основаны на образе ребенка как проекта о будущем, некомпетентного и, сле-
довательно, нуждающегося в защите. Эти аргументы критически рассматриваются 
с точки зрения возрастно-психологических знаний о детях, и роли взрослых в процессе 
развития и формирования детей. В этом случае участие детей является необходимым 
условием для приобретения важных для повседневной жизни компетенций. Участие яв-
ляется не только основной потребностью ребенка, но и важным механизмом, который 
стимулирует и поддерживает его развитие.

Ключевые слова: партиципация, (про) активный ребенок, развитие ребенка, 
протекционисты, либерационисты.
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ПОЧЕЦИ МЕТОДИЧКЕ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈЕ И 
ПРАКТИЧНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ РАЧУНИЦЕ У 

ОСНОВНОМ ШКОЛАМА У КНЕЖЕВИНИ СРБИЈИ1

Апстракт 
У овом раду бавили смо питањем почетака методике елементарне ма-
тематике и карактером наставе математике у основним школама у 

Кнежевини Србији у првој половини XIX века, ради сагледавања развоја методике рачун-
ске наставе и начина на који се тај развој одражавао на наставну праксу. За потребе 
истраживања које смо реализовали користили смо следеће изворе: наставне програме 
из рачунице (численице), методичка упутстава („наставленија”) за учитеље, уџбенике 
из рачунице, методичке приручнике за учитеље и извештаје школских надзорника. Ана-
лизом наведених извора дошли смо до закључака да се у првој половини XIX века у Србији 
постепено конституише аутентична методичка концепција која се највећим делом 
ослањала на реалне потребе ученика за употребом аритметике у свакодневном жи-
воту, с једне стране, и на потребу да учитељи, чији је ниво математичке писмености 
био претежно веома низак, у мери у којој је то било могуће, у условима када није посто-
јала учитељска школа, добију шире математичко образовање. Та два готово непомир-
љива задатка била су релативно успешно решена, чиме је створен основ за даљи развој 
модерне и на европским узорима засноване методике наставе рачунице.

Кључне речи: методика рачунске наставе, рачуница, основне школе у Кнежевини 
Србији у XIX веку.

THE BEGINNINGS OF THE METHODOLOGICAL CONCEPTUALIZATION 
AND PRACTICAL APPLICATION IN TEACHING MATHEMATICS 

IN ELEMENTARY SCHOOLS IN THE PRINCEDOM OF SERBIA

Abstract 
In our research we dealt with the issue of the beginnings of the methodology and 
character of elementary mathematics teaching in the Princedom of Serbia in the 

first half of the nineteenth century. Our aim was to examine the development of mathematics 

1 Чланак представља резултат рада на пројекту „Модели процењивања и стратегије 
унапређивања квалитета образовања у Србији”, бр. 179060 (2011–2014), који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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teaching methodology and the ways by which this development affected teaching practice. We 
used the following sources: the mathematics curricula (čislenice), methodological instructions for 
teachers („nastavlenija”), mathematics textbooks, teacher's books and school supervizors' reports. 
By analyzing the stated sources we came to the conclusion that, in the first half of the nineteenth 
century in Serbia, an authentic metodological concept formed gradually, relying on realistic needs 
of students for the use of arithmetics in everyday life on the one hand, and the need of the teach-
ers, whose levels of mathematical literacy were low, to get wider education in mathematics, in the 
conditions where no teachers' colleges existed. These two, almost irreconcilable, tasks were rela-
tively successfully fulfilled, and the basis for further development of modern arithmetic teaching 
methodology based on the European models was obtained.

Keywords: mathematics teaching methodology, arithmetics, elementary schools in the 
Princedom of Serbia.

НАЧАЛО МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ И ОБУЧЕНИЯ 
МАТЕМАТИКЕ В ОСНОВНЫХ ШКОЛАХ В КНЯЖЕСТВЕ СЕРБИИ

Резюме 
В данной статье приводятся результаты исследования начала обучения 
элементарной математике и характера преподавания математики в

основных школах в Княжестве Сербии в первой половине 19 века, в целях определения 
формирования и развития методики обучения математике и способа ее влияния на 
педагогическую практику. Для исследования были использованы следующие источники: 
соответствующие учебные программы, методические указания для преподавателей, 
учебники по математике, методические пособия для учителей, отчеты школьных ин-
спекторов. На основе анализа этих источников, авторы пришли к выводу, что в первой 
половине 19 века в Сербии постепенно формируется подлинная методическая концеп-
ция, которая в основном опирается на реальные потребности учеников в использова-
нии арифметики в повседневной жизни, с одной стороны, и на потребность учителей, 
уровень математической грамотности которых был в основном очень низкий, полу-
чить более широкое математическое образование, на сколько это было возможно в ус-
ловиях когда в стране не было школ и училищ для учителей. Эти почти непримиримые 
проблемы были относительно успешно решены, и именно это считается основой для 
дальнейшего развития современной и на европейских примерах основанной методики 
преподавания математики.

Ключевые слова: методика обучения математике, вычисления, основные школы в 
Княжестве Сербии в 19 веке.
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ТЕМПЕРАМЕНТ КАО ПРЕДИКТОР ПОЗИТИВНИХ 
ВРШЊАЧКИХ ОДНОСА КОД ДЕЦЕ МЛАЂЕГ УЗРАСТА

Aпстракт 
У овом истраживању испитује се предиктивни допринос темперамента 
у успостављању позитивних вршњачких односа као што су вршњач-

ка прихваћеност и пријатељске дијаде. Узорак је чинило стотину деце првог разреда 
основне школе у Новом Саду. Од инструмената су коришћени: социометријски метод 
и скраћена верзија упитника за учитеље скала за процену темперамента (Thomass & 
Chess, 1999). Како би се утврдио предиктивни допринос темперамента у позитивним 
вршњачким односима, урађена су хијерархијска регресиона анализа и логичка регреси-
она анализа. Резултати показују да темперамент нема статистички значајну пре-
диктивну улогу када је у питању вршњачка прихваћеност (F(6)=2.023, p>.05). С друге 
стране, показало се да димензије темперамента, као скуп предикторских фактора, 
представљају добар предиктивни модел и да објашњавају између 28,4 % и 38,5% варијан-
се припадности пријатељској дијади (χ2(8)=3.511, p>.05). Димензије „ниво активности“ 
(B(1)=.567, p<.05), „енергичност“ (B(1)=.771, p<.05) и „пажња“ (B(1)=.587, p<.05) показале су 
се као статистички значајне у предвиђању припадности пријатељској дијади, што би 
значило да ће деца која не одустају лако када су суочена са потешкоћама, која су енер-
гична су и имају висок степен пажње пре бити део пријатељске дијаде. Овакви резул-
тати указују на значај темперамента у успостављању пријатељских дијада на раном 
основношколском узрасту и потреби да се даље истражује које све димензије темпера-
мента утичу на однос колектива према појединцу.

Кључне речи: темперамент, пријатељске дијаде, вршњачка прихваћеност, вршњачки 
односи.

TEMPERAMENT AS A PREDICTOR OF POSITIVE 
PEER RELATIONS OF YOUNGER CHILDREN

Abstract 
The research examines possibe predictive contribution of temperament in estab-
lishing positive peer relations as, for example, peer acceptance and friendly dyads.

The sample included 100 children of the first grade of an elementary school in Novi Sad. As the in-
struments we used: the sociometric method and a shortened version of the Temperament Assess-
ment Scale (Thomass & Chess, 1999) for teachers. In order to determine the predictive contribution 
of temperament in positive peer relations we did the hiararchical regression analysis and  the logic 
regression analysis. The results show that temperament has no statistically significant role when it 
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comes to peer acceptance (F (6) = 2.023, p>05). On the other hand, it turned out that the dimen-
sions of temperament, as a set of predicting factors, are a good predictive model and that they 
explain between 28.4% and 38.5% of the variance of the belonging to friendly dyads (χ2(8)=3.511, 
p>.05). The dimensions ''the level of the activity'', (B(1)=.567, p<.05), ''drive'' (B(1)=-.771, p<.05) and 
''attention'' (B(1)=-.587, p<.05) were statistically significant in predicting belonging to a friendly 
dyad, which means that children who do not give up easily when faced with difficulties, who are 
energetic and have a high level of attention will become members of friendly dyads sooner. The 
results indicate the importance of temperament in establishing friendly dyads at early elementa-
ry-school age and the need to explore which dimensions of temperament influence the relation-
ship of the collective to the individual.

Keywords: temperament, friendly dyads, peer acceptance, peer relations.

ТЕМПЕРАМЕНТ КАК ПРЕДИКАТОР ПОЛОЖИТЕЛБНБІХ 
ОТНОШЕНИЙ СВЕРСТНИКОВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА

Резюме 
В данной работе исследуется возможное влияние темперамента на раз-
витие хороших отношений со сверстниками, а именно принятие и друж-

ба со сверстниками. Исследование проведено на примере ста учеников первого класса 
основных школ в городе Нови-Сад. Были использованы инструменты: социометриче-
ский метод и сокращенный вариант анкеты для учителей Шкала для оценки темпе-
рамента (ТТютазз & СЬезз, 1999). Для того чтобы определить возможное влияние тем-
перамента на положительное поведение сверстников, были проведены иерархический 
регрессионный анализ и логический регрессионный анализ. Результаты показывают, 
что темпераменту не отводится статистически значимая определительная роль 
в принятии сверстников (Р(6)=2.023, р>05). С другой стороны оказалось, что уровень 
темперамента как множества факторов прогнозирования является хорошей преди-
кативной моделью (обясняет 28,4% - 38,5% вараинса принадлежности к дружеской диа-
де (χ2(8)=3.511, р>.05)). Размеры: „уровень активности” (В(1)=.567, р<.05), „энергичность” 
(В(1)=-.771, р<.05) и „внимание” (В(1)=-.587, р<.05) оказались статистически значимыми 
в предвидении принадлежности к дружеской диаде, а это значит, что дети, которые не 
легко сдаются, когда сталкиваются с трудностями, которые энергичны и обладают 
высоким уровнем внимания, чаще других будут частью дружеской диады. Эти результа-
ты указывают на важность темперамента в установлении дружеских диад среди уче-
ников младшего школьного возраста и необходимость дальнейшего изучения сторон 
темперамента, которые влияют на отношение коллектива к личности.

Ключевые слова: темперамент, дружеские диады, принятие сверстников, отношения 
со сверстниками.
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МОГУЋНОСТ УТИЦАЈА СИСТЕМА 
ДИДАКТИЧКИХ ИГАРА НА РАЗВОЈ ПОЈМА 

КОНЗЕРВАЦИЈЕ ТЕЖИНЕ КОД УЧЕНИКА

Апстракт 
Једно од најконтроверзнијих питања развојне психологије и школске педа-
гогије односи се на могућност убрзања когнитивног развоја преко границе 

узраста који поставља процес сазревања. Стручњаци се разилазе по овом питању при 
чему се као кључни доказ узима способност конзервације онако како ју је идентифико-
вао и дефинисао Жан Пијаже. Истовремено постоји опште слагање да је дидактичка 
игра, примењена у одговарајућем систему, најмоћније средство утицаја на дечји развој, 
нарочито у ранијим развојним периодима, када је развој најуже повезан са сазревањем. 
Истраживањем смо желели да утврдимо да ли постоје статистички значајне разлике 
између ученика по питању формирања конзервације тежине између експерименталне 
групе, која је била под утицајем система дидактичких игара, и контролне групе ученика, 
која је радила по редовном наставном програму. Истраживање је спроведено на узорку 
од 162 ученика првог разреда основне школе, а коришћен је експеримент са паралелним 
групама. Добијени резултати су показали да се код деце овог узраста не може битно 
убрзати развој појма конзервације тежине, односно да између ученика експериментал-
не и контролне групе нема статистички значајне разлике. 

Кључне речи: настава, дидактичка игра, реверзибилност, конзервација тежине, 
ученик.

THE POSSIBILITIES OF THE INFLUENCE OF DIDACTIC GAMES UPON THE 
PUPILS' DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF WEIGHT CONSERVATION 

Abstract 
One of the most controversial issues in developmental psychology and school 
pedagogy relates to the possibility of speeding up cognitive development over the 

age limit set by the process of maturation. The experts do not agree in opinions about this and 
stress, as the main proof, the conservation capability as identified and defined by Jean Piaget. At 
the same time there is general agreement that didactic games, applied in an adequate system, 
are the most powerful tool to influence the child development, especially in earlier developmen-
tal periods, when the development is most closely connected with maturation. By our research 
we wanted to determine whether there were statistically significant differences according to the 
formation of the weight conservation concept among the students of the experimental group, 
which was exposed to didactic games, and the control group who were offered traditional classes. 
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The sample included 162 students of the first grade of the elementary school, and the experiment 
with parallel groups was used. The obtained results showed that the development of the weight 
conservation concept could not be sped up, i.e. there were no statistically significant differences 
between the experimental and the control group.

Keywords: teaching process, didactic game, reversibility, weight conservation, student.

ВЛИЯНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ 
КОНСЕРВАЦИИ ТРУДНОСТЕЙ У УЧЕНИКОВ

Резюме 
Один из самых спорных вопросов в возрастной психологии и школьной пе-
дагогики касается способности ускорения умственного развития выше

границы возраста, обусловленной процессом созревания. Мнения специалистов об 
этой проблеме резко расходятся, а в качестве ключевого доказательства приводит-
ся способность конверсации, которую выявил и определил Жан Пиаже. В то же время 
существует общее мнение о том, что дидактическая игра, применяемая в соответ-
ствующей системе - самое сильное средство влияния на развитие ребенка, особенно в 
раннем возрасте, когда развитие тесно связано с созреванием. Цель данного исследо-
вания заключалась в определении статистически значимых различий между учениками 
двух групп в проблеме создания консервации трудности: экспериментальной группы, 
которая была под влиянием системы дидактических игр и контрольной группы, ко-
торая работала по регулярной учебной программе. Исследование проведено на при-
мере 162 учеников первого класса начальной школы, с использованием эксперимента с 
параллельными группами. Полученные результаты показывают, что у детей в этом 
возрасте значительного ускорения развития концепции консервации трудностей не 
обнаружено, то есть, между учениками экспериментальной и контрольной группы 
статистически значимых различий не было.

Ключевые слова: обучение, дидактическая игра, обратимость, консервация 
трудности, ученик.
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ИДЕНТИФИКОВАЊЕ УЧЕНИЧКИХ АЛТЕРНАТИВНИХ 
СХВАТАЊА О ПЛИВАЊУ И ТОЊЕЊУ ТЕЛА1

Апстракт 
У овом раду приказани су резултати теста нaмeњеног идентификовању 
ученичких алтернативних схватања о пливању и тоњењу тела, који је 

први пут примењен у Србији. Под алтернативним подразумевамо ученичка схватања 
која важе само у посебним условима или представљају заблуде. Тест којим су испити-
вана алтернативна схватања о пливању и тоњењу тела конструисали су Јин и са-
радници, при чему је у овом истраживању од ученика додатно тражено да детаљно 
образложе одабране одговоре. Испитивана је и веза алтернативних схватања са ни-
воом когнитивног развоја, мереног Бондовим тестoм логичких операција (Bond’s Logical 
Operations Test - BLOT). Истраживање је спроведено на пригодном узорку који чине 153 
ученика седмог разреда основне школе из Ужица. Резултати показују да већина ученика 
има алтернативна схватања, као и да постоји статистички значајна веза са ниво-
ом когнитивног развоја. Најзначајније импликације истраживања односе се на важност 
идентификовања природе алтернативних схватања ученика како би наставници на 
одговарајући начин подстакли развој научних појмова. 

Кључне речи: алтернативна схватања, дијагностички тест за идентификовање 
алтернативних схватања о пливању и тоњењу тела, ниво когнитивног развоја

IDENTIFICATION OF STUDENTS' ALTERNATIVE VIEWS 
ON SWIMMING AND SINKING OF THE BODY

Abstract 
The paper presents the results of a test aimed at the identification of the student's 
alternative views on swimming and sinking of the body, used for the first time in 

Serbia. ''Alternative'' here relates to the student's views which are valid in special conditions or 
are misapprehensions. Yin and associates construed a test for examinning alternative views on 

1 Чланак представља резултат рада на пројекту Министарства просвете и науке Републике 
Србије „Идентификација, мерење и развој когнитивних и емоционалних компетенција важних 
друштву оријентисаном на европске интеграције“, евиденциони број 179018.
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swimming and sinking of the body, and in our research the students were asked to additionaly 
explain their answers. The relation of the alternative views and the level of cognitive development, 
measured by Bond's Logical Operations Test (BLOT), was also examined. The research was done 
on an adequate sample of 153 students of the seventh grade of an elementary school in Užice. The 
results show that the majority of the students have alternative views and that there is statistically 
significant relation to the level of cognitive development. The most important implications are 
related to the importance of the identification of the nature of the students' alternative views so 
that the teachers would be able to adequately stimulate the development of scientific concepts.

Keywords: alternative views, diagnostic test for identifying alternative views on swimming and 
sinking of the body, level of cognitive development.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВЗГЛЯДОВ У 
УЧЕНИКОВ О ПЛАВАНИИ И ПОГРУЖЕНИИ ТЕЛА

Резюме 
В данной работе представлены результаты теста по идентификации 
альтернативных взглядов учеников о плавании и погружении тела, кото-

рый был впервые использован в Сербии. Под альтернативными понимаются взгляды 
учеников, которые действуют только в определенных условиях, или являются заблуж-
дением. Тест для сбора данных об альтернативных взглядах о плавании и погружении 
тела сконструировали Йин и сотрудники, но в этом исследовании от учеников ожи-
далось более подробное толкование/обяснение выбранных ответов. Исследовались 
также связь альтернативных взглядов с уровнем когнитивного развития, измеряемая 
тестом логических операций Бонда (Вопйз Ьо§іса1 Орегаііопз Тез! - ВЬОТ). Исследование 
проведено на примере 153 учеников седьмого класса основной школы в Ужице. Результа-
ты показывают, что большинство учеников имеет альтернативные взгляды, а также 
обнаружена статистически значимая связь с уровнем когнитивного развития. Наибо-
лее важные импликации исследования указывают на важность определения харктера 
альтернативных взглядов у учеников, чтобы учителя могли адекватно стимулиро-
вать развитие научных понятий.

Ключевые слова: альтернативные взгляды, диагностические тесты для определения 
альтернативных взглядов о плавании и погружении тела, уровень когнитивного 
развития.
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА У ОБЛАСТИ 
ПРЕВЕНЦИЈЕ НЕПОЖЕЉНИХ ПОНАШАЊА УЧЕНИКА

Апстракт 
Полазећи од значаја превенције непожељних понашања ученика у школи, у 
раду се разматра улога наставника у остваривању превентивне функције 

школе и потреба за стручним усавршавањем које наставницима помаже да адекватно 
одговоре на захтеве овог сегмента свог васпитно-образовног деловања. Улога настав-
ника у превенцији непожељних понашања огледа се у његовом целокупном понашању, тј. 
односу према ученицима и уважавању њихових индивидуалних карактеристика, одабиру 
активности, метода и облика рада итд. У складу са разноврсношћу улога које настав-
ник остварује у наставном и васпитном раду, стручно усавршавање у области превен-
ције непожељних понашања захтева развијање различитих компетенција наставника 
које им помажу да адекватније одговоре на потребе ученика (образовне, емоционалне, 
социјалне). У раду се указује на области и теме стручног усавршавања које наставни-
цима могу помоћи у њиховом превентивном деловању, као што су: познавање развојних 
карактеристика деце различитог узраста, природа и механизми јављања и развоја не-
пожељних понашања, интерперсонални односи наставника и ученика, могућности и 
ефекти примене различитих дидактичко-методичких решења у настави итд.

Кључне речи: превенција непожељних понашања, наставници, стручно усавршавање.

IN-SERVICE TEACHER TRAINING IN THE AREA OF 
PREVENTING UNDESIRABLE STUDENT'S BEHAVIOURS

Abstract 
Starting from the importance of the prevention of undesirable behaviours of stu-
dents in school, the paper considers the role of the teacher in the realization of the 

preventive function of school and the need for in-service teacher training which can help teachers 
to meet adequately the requirements of this segment of their educational work. The role of the 
teacher in the prevention of undesirable behaviours is reflected in the totality of the teacher's be-
haviour, i.e. their attitudes towards the students and respect for individual characteristics, as well 
as the selection of activities, methods and forms of work, etc. Considering the versatility of the roles 
the teacher plays in the teaching process, in-service training in the prevention of undesirable be-
haviours requires the development of various competencies that can help teachers meet the needs 
of the students (educational, emotional, social) adequately. The paper stresses areas and themes 
for teacher training which can help teachers in their preventive activities, such as: awareness of 
the developmental characteristics of children of different ages, the nature and mechanisms of 
the emergence and development of undesirable behaviours, interpersonal relations between the 
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teacher and students, possibilities and effects of the application of various didactic-methodolog-
ical solutions in the teaching process, etc.

Keywords: prevention of undesirable behaviours, teachers, in-service teacher training.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В 
ПРЕВЕНЦИИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧЕНИКОВ

Резюме 
Учитывая важность превенции нежелательного поведения в школе, в 
работе говорится о роли преподавателей в реализации превентивной

функции школы и указывается на необходимость профессионального развития, кото-
рое помогает преподавателям адекватно реагировать на требования этого сегмен-
та их васпитательно-образовательной деятельности. Роль преподавателя в превен-
ции нежелательного поведения отражается в его отношении к ученикам и уважению 
их индивидуальных особенностей, в выборе активности, методов и форм работы. В 
соответствии с различными ролями преподавателя в учебной и воспитательной ра-
боте, профессиональное развитие в предупреждении нежелательного поведения тре-
бует усвоения преподавателями различных компетенций, которые могут помочь им 
адекватно ответить на самые разные проблемы учеников (образовательные, эмоцио-
нальные, социальные). В тексте отмечаются области и темы профессионального раз-
вития, которые преподавателям могут помочь в их превентивной работе: возраст-
ные характеристики, особенности развития детей разного возраста, характер и ме-
ханизмы возникновения и развития нежелательного поведения, роли межличностных 
отношений преподавателей и учащихся, возможности и эффективность применения 
различных методов обучения и так далее.

Ключевые слова: превенция нежелательного поведения, преподаватели, повышение 
квалификации.
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РАЗВИЈАЊЕ ВЕШТИНЕ УСМЕНОГ ИЗЛАГАЊА У 
НАСТАВИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА НА ФАКУЛТЕТУ

Апстракт 
Усмено излагање на страном језику представља једну од све потребнијих 
академских вештина. Пракса указује на то да у оквиру наставе страног 

језика на факултету развијању ове вештине није посвећено довољно простора и да је 
начин рада махом прескриптивне природе, у виду савета и напомена о томе шта чини 
ефектну презентацију. Циљ истраживања је био испитати ефикасност програма за 
развијање вештине усменог излагања кроз активности које подстичу употребу когни-
тивног домена, тј. критички начин размишљања приликом планирања, самог излага-
ња и евалуације извршеног задатка. Програм је примењен у настави енглеског језика за 
студенте нефилолошког профила, и то са једном групом студената, док је рад са дру-
гом групом подразумевао више традиционални приступ у виду давања инструкција и 
набрајања важних сегмената презентације. Истраживањe показујe да су студенти ек-
сперименталне групе постигли знатно боље резултате у односу на контролну групу, a 
та разлика се показала статистички значајном применом Ман-Витнијевог У-теста. 
Спроведено истраживање упућује на ефикаснији начин рада како у настави страног је-
зика на универзитету, тако и на осталим нивоима где постоји потреба за неговањем 
ове вештине.

Кључне речи: усмено излагање, језичке вештине, настава енглеског језика на 
факултету.

THE DEVELOPMENT OF ORAL PRESENTATION SKILL IN 
THE DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES

Abstract 
Oral presentation in a foreign language is becoming one of more and more nec-
essary academic skills. Practice work shows that language departments do not 

dedicate enough space for developing this skill and that it is usually of a prescriptive nature in the 
form of tips and notes on what makes an effective presentation. The aim of the research was to 
examine the efficacy of a programme for the development of the oral presentation skill, consisting 
of the activities which stimulate the use of cognitive domain, i.e. critical thinking during planning, 
actual presentation, and the evaluation of the performance. The programme was used in English 
classes for one group of students of the non-philological profile, while the other group received a 
more traditional instruction in the form of tips and a list of the main segments of a presentation. 
The results show that the students of the experimental group achieved much higher results com-
pared to the control group, and the difference was established by the use of the Man Whitney Y 
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Test. The research indicates to a more effective mode of work not only at university level but at all 
other levels where there is need for fostering oral presentation skills.

Keywords: oral presentation, language skills, English language teaching at university.

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ УСТНОЙ РЕЧИ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА ФАКУЛЬТЕТЕ

Резюме 
Устная презентация на иностранном языке становится все более нуж-
ным академическим умением. Практика показывает, что в преподавании 

иностранного языка на факультете, формированию данных навыков не уделяется до-
статочно внимания, а способ работы в значительной степени имеет прескриптив-
ный характер, в виде советов и заметок о том, что составляет эффективную презен-
тацию. Целью исследования было изучение эффективности программы по развитию 
навыков устной презентации в рамках мероприятий, которые поощряют использо-
вание когнитивных доменов, т.е. критическое мышление при планировании, презен-
тации и оценки выполненной задачи. Программа была использована в преподавании 
английского языка студентам нефилологических факультетов, в работе одной груп-
пы студентов, в то время как в другой - контрольной группе - включен традиционный 
подход в виде указаний и перечисления важных сегментов презентации. Исследование 
показывает, что студенты экспериментальной групы достигли значительно лучших 
результатов по сравнению с контрольной группой, и эта разница была статисти-
чески значимой. Результаты исследования указывают на более эффективный способ 
работы, как в преподавании иностранного языка в университете, так и на других об-
разовательных уровнях, где существует потребность в поощрении этих навыков.

Ключевые слова: устная презентация, языковые умения, преподавание английского 
языка на факультете.
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ПРОЦЕНА САМОЕФИКАСНОСТИ И УСПЕХ 
СТУДЕНАТА У УЧЕЊУ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА1

Апстракт 
Самоефикасност се односи на свест коју појединац има о сопственој 
моћи да започне и доврши одређене задатке. Та свест ће утицати на по-

нашање и на афективна стања појединца тако што ће утицати на избор задатака и 
проблема којима ће појединац приступити, на веру у успешност, као и на истрајност 
приликом решавања задатка. Резултати бројних истраживања сведоче у прилог пове-
заности између вере ученика у себе и одговарајуће способности, и успеха који постижу 
у учионици, али мали број истраживања испитује ове факторе у оквиру учења страног 
језика. У раду су приказани резултати истраживања усмереног на испитивање самое-
фикасности као фактора постигнућа у учењу енглеског језика. Циљ истраживања био је 
да се утврди да ли постоји повезаност између степена самоефикасности студената 
и њиховог успеха у учењу енглеског језика. Испитанике у истраживању чинили су студен-
ти који су похађали курс енглеског језика као изборног предмета (N=87). Подаци о испи-
тиваној варијабли прикупљени су у два наврата, пре и након тестирања знања енгле-
ског језика. Мерни инструмент представља верзију упитника CASES (College Academic 
Self-Efficacy Scale) који је прерађен да би се испитала самоефикасност у учењу енглеског 
језика. Установљена је повезаност између успеха у учењу енглеског језика и процене са-
моефикасности након тестирања знања. У складу с тим, претходно властито иску-
ство испитаника јавља се као значајан предиктор поверења испитаника у властите 
способности. Резултати истраживања су сагледани и из угла практичних импликација 
по наставну праксу.

Кључне речи: самоефикасност, академска самоефикасност, очекивања везана за 
исход, успех у учењу енглеског језика.

SELF-FEFFICACY ASSESSMENT AND STUDENTS' 
ACHIEVEMENTS IN STUDYING ENGLISH

Abstract 
Self-efficacy relates to the awareness which a person has about their own powers 
to start and finish particular tasks. The awareness will influence behaviour and 

affective states regarding the selection of the tasks or problems the individual has to face, belief 
in success, and persistence in problem-solving. The results of numerous researches confirm 

1 Рад је резултат истраживања у оквиру пројекта бр. 178002 „Језици и културе у времену и 
простору” који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
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that there is relatedness between the students' self-confidence and the success they achieve in 
the classroom, but few were dedicated to examine these factors in the framework of studying a 
foreign language. The aim was to determine whether there is relatedness between the student's 
level of selfefficacy and academic success in learning English. The paper offers the results of a 
research focused on determining selfefficacy as a factor of achievement in studying the English 
language. The sample included 87 students who studied English as the optional second language. 
The data about the examined variable were gathered before and after testing their knowledge in 
English. The measuring instrument is a version of the CASES (College Academic Self-efficacy Scale) 
which was modified to measure self-efficacy in learning English. The relatedness between the 
success in learning English and self-efficacy assessment after testing was established. Accordingly, 
prior personal experience appears to be a significant predictor of the respondent's trust in their 
capabilities. The survey results are also analyzed from the viewpoint of practical implications for 
teaching practice.

Keywords: self-efficacy, academic self-efficacy, outcome expectations, success in learning English.

ОЦЕНКА САМОЭФФЕКТИВНОСТИ И УСПЕХ СТУДЕНТОВ 
В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Резюме 
Самоэффективность относится к осознанию собственной власти инди-
видума начать и выполнить определенные задачи. Это осознание опреде-

ляет поведение и аффективные состояния личности, которые в свою очередь влияют 
на выбор задач и вопросов которые индивидум решает, на уверенность в успехе, на-
стойчивость в решении задач. Результаты многочисленных исследований свидетель-
ствуют о наличии связи между уверенностью ученика в своих силах и соответствую-
щей способности, как и успехов, которые достигаются в классе. Однако в значительно 
меньшем размере рассмотрено влияние данных факторов на изучение иностранного 
языка. В данной работе представлены результаты исследования, направленные на из-
учение самооэффективности как фактора достижения в изучении английского языка. 
Целью данного исследования было определить, существует ли корреляция между уров-
нем самоэффективности студентов и их успеха в изучении английского языка. Иссле-
дование проведено на примере студентов, которые изучали английски язык в качестве 
факультативного предмета (N = 87). Данные об исследуемой переменной были собраны 
в двух случаях, до и после проведения тестирования знаний по английскому языку. Из-
мерительный прибор - вариант вопросника CASES (College Academie Self-Efficacy Scale), 
переработан для изучения самоэффективности в изучении английского языка. Была 
установлена корреляция между успехом в изучении английского языка и оценкой само-
эффективности после тестирования знаний. Соответственно, предыдущий опыт 
анкетированных студентов является важным предикатором уверенности в своих 
способностях. Результаты исследования рассмотрены с точки зрения практических 
последствий для педагогической практики.

Ключевые слова: самоэффективность, академическая самоэффективность, 
итоговые ожидания успеха, успех в изучении английского языка.
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Поверење у властите способности – теоријска полазишта

Основу Бандурине социјално-когнитивне теорије (Bandura, 1986; 1997) чини 
тријадни реципроцитет између фактора понашања, срединског и личног фактора 
у који се убраја и самоефикасност. Ова три фактора се углавном налазе у односу 
међусобне интеракције у оквиру учионице: наставник предаје наставну јединицу 
на часу, док ученици слушају и размишљају о ономе што је наставник рекао (окру-
жење утиче на когницију – лични фактор); ученици који нешто не разумеју поста-
вљају питање (когниција утиче на понашање); наставник поново објасни нејасан 
део (понашање утиче на окружење); на крају, наставник задаје ученицима задатак 
(окружење утиче на когницију, која утиче на понашање).

Самоефикасност (енг. self-efficacy) представља поверење у сопствену спо-
собност да се организују и изврше активности које су потребне како би се постигао 
успех у траженом задатку (Bandura, 1997). То подразумева свест коју појединац има 
о сопственој моћи да започне и доврши одређене задатке, што делује као кључни 
фактор у регулисању понашања које води ка развоју способности и компетенција 
(Pintrich, 1999). Самоефикасност, као поверење у властите способности, утиче на 
когницију, мотивацију, афективне процесе и, коначно, на понашање. Мада уверења 
нису довољна за постизање успеха без поседовања самих способности везаних 
за одређену активност, она, ипак, представљају снажан мотивациони фактор у 
постизању успеха. 

Информације на основу којих се формирају процене о самоефикасности 
долазе из неколико извора, међу којима су најзначајнији властито претходно 
искуство, искуство које се стиче посматрањем других, различити облици вер-
балног уверавања под чиме се подразумевају повратне информације о нашим 
способностима које добијамо од других особа које нас посматрају и, напослетку, 
физиолошка и емотивна стања, попут анксиозности или среће, а која осећамо док 
се бавимо задатом активношћу (Pintrich & Schunk, 1996). Када је процена самоефи-
касности висока, појединци учествују у радњама помоћу којих развијају вештине 
и способности. Међутим, када је та процена ниска, појединци не учествују у новим 
задацима који би могли да им помогну приликом развијања нових вештина. Поред 
тога, тиме што не учествују у појединим активностима, они не могу добити по-
вратну информацију која би им помогла да поправе негативну свест о сопственим 
способностима. На основу тога, Пинтрич и Шанк (Pintrich & Schunk, 1996) долазе 
до закључка да је за успех оптимално када процена самоефикасности умерено 
прелази стварни ниво способности и вештина, јер ће у таквим случајевима доћи до 
улагања већег напора и до веће истрајности. 

Овај фактор такође може имати утицаја на то како подносимо неуспех. 
Појединци који не верују да су способни да реше задатак ће, при сусрету с про-
блемом, одустати. На њих ће неуспех јаче утицати, чак и у случају благог неуспе-
ха, и тешко ће повратити поверење у сопствене способности (Bandura, 1993). С 
друге стране, појединци који сматрају да су способни да реше задатак, суочени 
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с неуспехом, уложиће више труда. На основу тога, могуће је доћи до закључка 
да особе с истим нивоом развоја вештина постижу различите резултате под ути-
цајем самоефикасности (Bandura, 1997). Свест о властитим способностима увек 
се налази у спрези с одређеним циљем, што наглашава њену ситуациону усло-
вљеност, те се самоефикасност, циљеви и очекивања везана за исход односе на 
конкретне поједине области деловања, па је тешко доћи до генерализација које 
би могле да се пренесу на више различитих области (Smith & Fouad, 1999). Из тог 
разлога неопходно је вршити испитивања овог фактора у оквиру контекста који 
се конкретно односи на циљни домен, што такође значи да се ниво самоефика-
сности мења под утицајем индивидуалних и срединских разлика, па је он нижи 
код ученика који сматра да је лекција коју тренутно учи тежа од материјала који 
је учио до тада (Pajares, 1996).

Очекивања везана за исход и академска самоефикасност

Очекивања везана за исход (енг. outcome expectations) представљају очеки-
вани исход деловања (Bandura, 1986; Locke & Latham, 1990) и у Бандурином моделу 
реципрочног детерминизма спадају у срединске чиниоце. У образовном контексту, 
ученици путем самоопажања стварају ставове о сопственим способностима, 
вештинама и знању потребним да постигну успех у одређеном задатку, притом 
формирајући очекивања везана за оцену коју би могли да добију по завршетку 
деловања. У оквиру поменутог модела, утицај средине на личне факторе изузетно 
је велики, при чему понашање и афективне реакције много зависе од изражених 
тенденција поменутих фактора. Бандура (1982) сматра да анализом опозиције 
високог/ниског нивоа самоефикасности и високих/ниских очекивања везаних за 
исход стичемо јаснију слику њиховог утицаја на понашање и емоције. Код ученика 
код којих су низак ниво самоефикасности и ниска очекивања везана за исход дола-
зи до развоја апатије и разочарања. Такви ученици се повлаче из активности и не 
желе или нису у стању да уложе већи напор у учење. Код ученика који имају високу 
процену самоефикасности, али не очекују повољан исход, што се јавља у случаје-
вима када постоји велика конкуренција међу ученицима, а наставник оцењује на 
основу нормиране криве, може да се јави протест и жеља за променом средине. 
Насупрот њима, ученици код којих су оба фактора на високом нивоу самоувере-
ни су и радо се укључују у активности, улажући притом већи когнитивни напор. 
Коначно, последња опозиција у предложеном моделу представља низак ниво 
самоефикасности и висока вредност очекиваног успеха. Такви ученици верују да 
не могу успешно решити задатак, а притом су свесни да би награда, уколико би га 
успешно решили, била велика, с обзиром на то да су стекли искуство посматрањем 
других успешних ученика. Код њих може доћи до развоја депресије, с обзиром на 
то да углавном сами себе криве за неуспех, док ученици код којих су оба фактора 
ниска део кривице стављају и на срединске чиниоце.
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Академска самоефикасност односи се на поверење у властите способности 
које се формира искључиво у вези с академским доменом. Конкретније, академска 
самоефикасност односи се на уверење појединца да може успешно да изврши дате 
академске задатке на одређеном нивоу (Schunk, 1991). Марш и колеге (Marsh et al., 
1991) наводе да овај концепт не укључује само објективну процену задатих крите-
ријума за академско постигнуће, већ има и предиктивну моћ, при чему будуће по-
нашање зависи од избора које појединац прави, од његове мотивације и уложеног 
непрекинутог напора. Централни елемент овог конструкта чини сопствена про-
цена самопоуздања појединца која се заснива на когнитивној процени властитих 
способности на основу задатих норми и постављеног циља (Bong & Skaalvik, 2003). 
Процене се конкретно везују за одређени академски домен, који може укључивати 
прилично уско постављене области и вештине, попут разумевања прочитаног тек-
ста на страном језику, док се могу односити и на шире тематске или концептуалне 
области попут друштвених наука, и доносе се искључиво у вези с очекиваним ис-
ходима у оквиру датог контекста. С обзиром на временску оријентацију, академска 
самоефикасност формира се с обзиром на будуће очекиване исходе и као таква је 
нестабилна и променљива. 

У образовном контексту, истраживања показују да су самоефикасност и 
висока очекивања везана за исход у позитивној корелацији с академским постиг-
нућем (Bong, 2001; Pajares, 1996; Zajacova et al., 2005), академском мотивацијом 
(Bong & Clark, 1999) и саморегулацијом учења (Pintrich & De Groot, 1990; Schunk & 
Zimmerman, 1997), а у негативној корелацији са варањем и преписивањем (Finn 
& Frone, 2004). Истраживања такође показују да самоефикасност и мотивација за 
учење опадају како ученик одраста (Eccles et al., 1998; Jacobs et al., 2002). Разлози 
за то су развијенији такмичарски дух, већи удео нормираног оцењивања и сма-
њена количина пажње коју наставник поклања индивидуалном напретку ученика. 
Коначно, Прат-Сала и Редфорд (Prat Sala & Redford, 2010) истичу да самоефикасност 
утиче на приступ учењу који ученици усвајају, при чему они са развијенијим степе-
ном самоефикасности имају дубљи стратегијски приступ учењу.

Мањи број истраживања досад бавио се питањем повезаности између 
самоефикасности и постигнућа у учењу страног језика, мада се током претходне 
деценије и за ову област почело развијати интересовање научне и стручне 
јавности. Један од главних разлога због којих је потребно испитати академску 
самоефикасност у оквиру домена учења језика јесте тај што се језички курсеви 
разликују од других предмета утолико што захтевају да особа усвоји елементе 
неке друге културе, а с обзиром на то да такве реакције припадају афективном 
домену, оне неминовно играју улогу у формирању ученикове свести о властитим 
способностима и у процени самоефикасности. Осим тога, како наставна средства о 
другим културама не представљају обичан додатак учениковом културном насле-
ђу, динамика у учионици и методе извођења наставе такође ће бити важни извори 
афективних стања ученика. Резултати досадашњих истраживања указују на то да 
постоји значајна повезаност између учениковог поверења у властите способности 
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и постигнућа у учењу страних језика. Самоефикасност у саморегулацији учења 
значајнији је предиктор од анксиозности у постизању успеха у читању и слушању 
на француском (Mills et al., 2007), значајнији је предиктор у постигнутом успеху у 
разумевању говореног текста од метакогнитивних стратегија и уверења о учењу 
страног језика (Wang et al., 2009), а установљено је и да постоји значајна повезаност 
између повратне информације од стране наставника и нивоа самоефикасности 
ученика за вештину слушања на страном језику (Graham, 2007).

Методологија истраживања

Циљ и хипотезе истраживања

Циљ истраживања био је да се испита академска самоефикасност у учењу 
енглеског језика и да се утврди да ли постоји повезаност између процењеног 
нивоа самоефикасности испитаника и њиховог успеха у учењу. Поред тога, како 
је у литератури установљена веза између самоопажања властитих способности 
и вештина, с једне стране, и претходног искуства уско везаног за контекст у коме 
ученик мора да покаже способности и вештине, с друге, циљ је такође био утврди-
ти у којој мери је претходно искуство важан регулатор нивоа самоефикасности. У 
складу с постављеним циљем истраживања, постављене су следеће хипотезе:

–  постоји статистички значајна корелација између процене самоефикасно-
сти студената пре полагања испита енглеског језика и оствареног успеха 
на испиту;

–  постоји статистички значајна корелација између процене самоефика-
сности студената након полагања испита енглеског језика и оствареног 
успеха на испиту.

Процедура и узорак 

Испитанике у истраживању чинило је 87 студената прве и друге године 
Филозофског факултета у Новом Саду, од чега 72,5% женског и 27,5% мушког пола, 
који су похађали курс енглеског језика као изборног предмета. Оваква полна 
структура узорка одговара полној структури целокупног броја студената који на 
Филозофском факултету похађају енглески. Полну структуру узорка такође смо 
контролисали с обзиром на постигнут успех у учењу енглеског језика, који је опера-
ционализован завршном оценом коју су студенти добили на испиту. Студенткиње 
су у просеку оцењене оценом 7,6, а студенти оценом 7,2. Анализом т-теста незави-
сних узорака утврђено је да нема значајне разлике у постигнутом успеху у односу 
на пол испитаника. Просечан узраст студената је 19,9 година, а распон година се 
креће од 18 до 28. Узорак је пригодан и испод границе статистички великог узорка.
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Испитаници су на основу класификационог теста сврстани на ниво Б2 
Заједничког европског оквира за језике. Ниво Б2 подразумева да је ученик на овом 
нивоу у стању да релативно независно користи страни језик како у погледу про-
дуктивних, тако и рецептивних језичких вештина. У контексту представљеног ис-
траживања то значи да од испитаника можемо очекивати да слободно излажу своја 
мишљења на енглеском језику усменим или писаним путем, да разумеју захтевније 
писане текстове на енглеском језику и да могу да прате предавања општег типа на 
енглеском језику. Другим речима, од студената се очекује да без већих проблема 
функционишу у академском окружењу на енглеском језику.

Истраживање је реализовано у три фазе. Током прве фазе испитаници су 
у новембру 2010. попунили упитник који испитује академску самоефикасност у 
учењу енглеског језика. Попуњавање упитника није трајало дуже од десет минута. 
У другој фази истраживања испитаници су у јануару 2011. приступили полагању ис-
пита из енглеског језика. Пре почетка последње фазе истраживања испитаници су 
сазнали коју су оцену добили из испита. Током последње фазе, у марту 2011, испи-
таници су најпре написали одговор на питање Да ли сматрате да сте остварили 
успех на испиту из енглеског језика?, након чега су приступили попуњавању истог 
упитника који им је дистрибуиран током прве фазе истраживања. И током ове фазе 
испитаници су упитнике попунили за мање од десет минута.

Инструмент 

Мерни инструмент примењен у истраживању представља верзију упитника 
CASES/College Academic Self-Efficacy Scale (Owen & Froman, 1988) који је прерађен 
како би испитао самоефикасност испитаника у решавању одређених задатака 
везаних за учење енглеског језика. Како инструмент није преведен на српски језик, 
ауторке овог рада су у истраживању користиле свој превод. Пошто је, како је рани-
је поменуто, истраживање самоефикасности потребно уско ограничити на циљни 
домен, с обзиром на то да се поверење, циљеви и очекивања везана за исход од-
носе на конкретне, поједине области деловања, овај упитник је одабран зато што 
мери управо процену самоефикасности студената везану за академске вештине. У 
свом изворном облику упитник се састоји од тридесет и три ставке које мере ака-
демску самоефикасност тако што траже од испитаника да оцени колико се сигурно 
осећа када треба да уради одређене свакодневне академске задатке. Упитник има 
петостепену Ликертову скалу која се креће од одговора 1 (уопште се не осећам 
сигурно) до 5 (осећам се веома сигурно). С обзиром на то да је упитник коришћен 
у овом истраживању модификован како би испитао самоефикасност у испуњавању 
задатака везаних за учење енглеског језика, изостављене су ставке које испитују 
околности везане за друге конкретне предмете (као што су математика и информа-
тика) и које самим тим нису могле бити модификоване. На тај начин изостављено је 
укупно девет ставки, тако да коначна прерађена верзија упитника садржи двадесет 
и четири ставке и има индекс унутрашње конзистенције од α=0,794.
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Варијабле

Подаци о самоефикасности прикупљени су у два наврата, пре и након тести-
рања знања енглеског језика, тако да је истраживање обухватило три варијабле: 
самоефикасност 1 (СЕ1) и самоефикасност 2 (СЕ2), које су операционализоване 
средњом вредношћу двадесет и четири ставке у упитнику, и успех у учењу, који 
је операционализован оценом на испиту из енглеског језика на нивоу Б2. У складу 
са принципима Болоњске конвенције, оцена је формирана континуираним оцењи-
вањем и чине је предиспитни део, који укључује усмену презентацију и тест разу-
мевања прочитаног текста, и испитни део, који подразумева тест знања лексике и 
граматике енглеског језика. Подаци су обрађени у статистичком пакету SPSS17.

Резултати и дискусија

Просечан успех испитаног узорка на испиту из енглеског језика је М=7,38 на 
скали од 5 до 10 (в. табелу 1). Резултати истраживања самоефикасности 1 показују 
да је степен изражености ове варијабле средње јачине (М=3,68), а да се степен 
изражености самоефикасности 2 битно не разликује од тога (М=3,61). 

Табела 1: Дескриптивна статистика испитиваних варијабли

М SD

Успех у учењу 7,38 1,28

СЕ1 3,68 0,92

СЕ2 3,61 0,74

Табела 2. даје преглед резултата биваријантне (Pearsonove) корелационе 
анализе прикупљених података. Подаци за варијаблу самоефикасности 1 прику-
пљени су пре него што су испитаници полагали тест, дакле повратна информација 
у виду оцене која им је дата у испитном року није могла утицати на свест студената 
о сопственим способностима у овој фази истраживања. Резултати истраживања 
показују да између ове варијабле и успеха у учењу није установљена значајна ста-
тистичка корелација, што надаље значи да је неопходно одбацити прву истражи-
вачку хипотезу. Значајна позитивна корелација установљена је између варијабле 
самоефикасности 2 и успеха испитаника у учењу енглеског језика (r=0,663, p<0,01). 

Добијен резултат значи да су испитаници са бољим резултатима у учењу 
енглеског језика уједно имали и јачи ниво самоефикасности, док је код испитаника 
са лошијим резултатима самоефикасност 2 била слабија, што надаље значи и да је 
друга истраживачка хипотеза потврђена. С обзиром на то да су подаци о самое-
фикасности прикупљени у два наврата, пре и после испита из енглеског језика, те 
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да се резултати корелационе анализе знатно разликују, а упркос томе што метода 
биваријантне корелације не даје слику о узрочно-последичној вези између испи-
тиваних варијабли, могло би се закључити да је оцена у извесној мери допринела 
промени свести о самоефикасности код испитаних субјеката. Другим речима, 
корелација указује, с једне стране, на повезаност слабе оцене и негативне процене 
испитаника о способности да започну одређени задатак, да истрају у напорима, 
и да, коначно, тај задатак ваљано ураде, те, с друге стране, на повезаност добре 
оцене и вере испитаника у будући успех. 

Табела 2: Коефицијенти корелације испитиваних варијабли

Успех у учењу (r)

СЕ1 0,211

СЕ2 0,663**

**p<0.01

Како је досадашњим истраживањима и предложеним моделом (Bandura, 1993) 
утврђено да постоји повезаност између позитивног, односно негативног претходног 
искуства и самоопажања властитих могућности и поверења у исте, испитани узорак 
је подељен на два подузорка, на основу процене самих испитаника током последње 
фазе истраживања о томе да ли су на испиту остварили успех или неуспех. У табели 
3. дате су просечне оцене подузорака. Резултати анализе т-теста независних узорака 
показују да између два подузорка постоји статистички значајна разлика.

Табела 3: Просечан успех у учењу и анализа т-теста за подузорке

N M SD t p

Мање успешни студенти 48 6,90 1,21
-3,680 0,000

Успешни студенти 39 7,89 1,14

Табела 4. даје преглед ставки које су студенти који су по сопственом дожи-
вљају на основу добијене оцене остварили неуспех знатно другачије оценили у 
односу на првобитно тестирање.

На основу приказаних резултата, најпре је изузетно индикативна чињеница 
да су студенти све поменуте ставке знатно слабије оценили приликом последње 
фазе прикупљања података. На основу негативног претходног искуства, студенти 
из овог подузорка изражавају сумњу у своје способности и вештине када је у пита-
њу јавна процена њиховог знања пред великом групом (ставка Када треба да дам 
одговор пред великим разредом на часу енглеског језика) или малом групом колега 
на часу (ставка Када треба да дам одговор пред малим разредом на часу енглеског 
језика), као и када је потребно да доведу у питање наставниково мишљење (ставка 
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Када треба да оспорим наставниково мишљење на часу енглеског језика), што су 
пре добијања повратне информације у виду оцене радили с већом сигурношћу. 
Поред вештине говорења, ови студенти изражавају бојазан и када је у питању њи-
хова вештина читања на основном нивоу, сумњајући да ће моћи да разумеју већи 
део текстова који су им задати (ставка Када треба да разумем већину концепата из 
текстова које читам на енглеском). Надаље, ови студенти знатно слабије оцењују 
своју способност да писменим путем, аргументовано и кохерентно одговоре на 
задатак, што се од њих очекује приликом писања семинарских радова (ставка Када 
треба да напишем семинарски рад из енглеског језика) и давања одговора у форми 
есеја (ставка Када на тесту енглеског одговарам на питања есејског типа). Другим 
речима, поред изражене сумње у своје познавање енглеског језика, ови студенти 
доводе у питање и своје академске вештине које нису строго везане само за страни 
језик, већ се односе на њихове целокупне студије. Коначно, изражавајући већу 
сумњу у своју способност да на време започну с учењем и припремама за тест из 
енглеског језика (ставка Да ћу да почнем да учим на време за тест из енглеског), ови 
студенти се формално повлаче из учења. Тај податак говори о доста слабој разви-
јености метакогнитивне свести испитаника и вере да су сами одговорни за своје 
учење и резултате које постижу, те такође сугерише да ови студенти неће уложити 
додатни напор у учење, и самим тим ће шансе за позитиван исход бити минималне.

Табела 4: Преглед статистички значајних разлика између СЕ1 и СЕ2 код мање успешних студената

Ставка (Оцените у којој мери се осећате 
сигурно када...)

M1 SD1 M2 SD2 t p

Када треба да дам одговор пред великим 
разредом на часу енглеског језика

2,928 1,240 1,343 0,230 3,944 ,001

Када треба да дам одговор пред малим 
разредом на часу енглеског језика

3,812 0,904 3,214 1,258 2,463 ,016

Када на тесту енглеског одговарам на питања 
есејског типа

4,589 0,897 1,754 1,156 3,939 ,000

Када треба да напишем семинарски рад из 
енглеског језика

4,679 0,476 4,217 0,905 2,551 ,012

Када треба да подучавам другог студента 2,714 0,987 1,754 1,156 3,939 ,000

Када треба да разумем већину концепата из 
текстова које читам на енглеском

3,501 0,638 2,812 1,240 2,786 ,006

Када треба да оспорим наставниково мишље-
ње на часу енглеског језика

3,679 1,249 2,002 1,125 6,451 ,000

Да ћу да почнем да учим на време за тест из 
енглеског

2,857 1,380 2,188 1,228 2,334 ,021

У табели 5. дат је преглед ставки које су студенти који су по сопственој про-
цени остварили успех на испиту знатно различито оценили у односу на прву фазу 
прикупљања података.
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Табела 5: Преглед статистички значајних разлика између СЕ1 и СЕ2 код успешних студената

Ставка (Оцените у којој мери се осећате 
сигурно када...)

M1 SD1 M2 SD2 t p

Када треба да пишем белешке током часа 
енглеског језика

2,812 1,252 3,643 0,951 -3,159 ,002

Када полажем објективне тестове из енгле-
ског (питања с понуђеним одговорима)

3,021 1,633 3,710 1,139 -2,441 ,017

Када на тесту енглеског одговарам на питања 
есејског типа

3,159 1,133 3,786 1,197 -2,427 ,017

Када треба да напишем семинарски рад из 
енглеског језика

2,362 0,985 3,393 1,286 -4,262 ,000

Да ћу добити добру оцену из енглеског 3,130 1,316 4,643 0,488 -5,902 ,000

Када треба да разумем тешке делове текста 
на енглеском

3,768 0,546 4,578 0,029 -2,239 ,027

На основу приказаних резултата, јасно је да су све поменуте ставке значај-
но више оцењене приликом последње фазе прикупљања података. Студенти су 
оценили да се сигурније осећају како у погледу рецептивне вештине читања и ра-
зумевања проблематичних делова у тексту (ставка Када треба да разумем тешке 
делове текста на енглеском), тако и у погледу продуктивне вештине писања (Када 
треба да разумем тешке делове текста на енглеском и Када на тесту енглеског 
одговарам на питања есејског типа), и, што је такође важно, у погледу академ-
ских вештина аргументованог и кохерентног представљања идеја и мишљења. 
Коначно, студенти који оцену на тесту знања доживљавају као успех имају више 
самопоуздања и вере у будући позитиван исход учења (ставка Да ћу добити добру 
оцену из енглеског).

На основу добијених резултата, може се закључити да је оцена са испита 
утицала како на самопоуздање испитаника, тако и на ставове и уверења о исходу 
будућих догађаја, што упућује на закључак да је претходно искуство значајан регу-
латор самоефикасности. 

Закључак и педагошке импликације

У овом раду истраживали смо повезаност између поверења у властите 
способности и доживљаја самоефикасности и академског постигнућа у учењу и 
усвајању енглеског језика као страног. Циљ истраживања био је да тестира аспект 
теорије о академској самоефикасности према којем овај фактор игра важну улогу у 
регулисању понашања које води ка развоју способности и знања (Marsh et al., 1991) 
испитивањем повезаности између нивоа самоефикасности испитаника и њиховог 
успеха у учењу енглеског језика. Мада резултати неких истраживања (Pajares, 1996) 
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указују на то да се самоефикасност у учењу и решавању задатака налази у значајној 
корелацији са потоњим успехом у тим задацима, резултати овог истраживања нису 
показали да самоопажање властитих способности и вештина има предиктивну 
моћ у постизању успеха у учењу енглеског језика код испитаног узорка. Иако овим 
истраживањем није потврђено да самоефикасност као поверење у сопствене 
способности доприноси успеху у учењу, укључивањем већег броја испитаника у 
истраживање могуће је да би се слика о повезаности варијабли донекле изменила. 
На основу резултата овог истраживања, постоји повезаност између успеха у учењу 
енглеског језика и нивоа самоефикасности након добијања повратне информације 
у виду оцене, чиме се претходно непосредно искуство студената истиче као важан 
фактор у њиховом самопоуздању и самоопажању сопствених моћи да започну и 
доврше одређене задатке који им се постављају. Пре повратне информације у виду 
оцене с испита, искуства са часа нису била довољно јасан показатељ напретка на 
основу кога би студенти били у стању да донесу закључке о свом нивоу спремно-
сти за испит. Након тестирања знања процена самоефикасности промењена је с 
обзиром на остварени успех. 

На основу резултата могуће је закључити да академска самоефикасност није 
стабилан концепт и да се, под утицајем претходног искуства везаног за конкретан 
контекст у коме се процењују знања и вештина, мења и формира с обзиром на 
будуће очекиване исходе. Препорука наставницима страног језика тиче се пости-
зања усклађености између процене ученика о сопственом знању и вештинама, с 
једне стране, и успеха који постижу у учењу, с друге. Уколико ученик има јасну сли-
ку о властитим способностима, може се очекивати да ће, ако процени да нека од 
његових знања и компетенција не задовољавају ниво прописан задатком, уложити 
додатни напор како би постигао тај ниво знања. Давањем јасних инструкција, под-
стицањем коришћења стратегије самоевалуације и пружањем недвосмислених 
информација о постигнутом напретку у учењу наставници могу помоћи ученицима 
да правилно процене своју самоефикасност за учење страног језика.
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ЕВРОПСКИ ЈЕЗИЧКИ ПОРТФОЛИО – МОГУЋНОСТИ 
И ОГРАНИЧЕЊА ПРИМЕНЕ У НАСТАВИ 
СТРАНОГ ЈЕЗИКА НА ФАКУЛТЕТИМА

Апстракт 
Полазећи од схватања да у данашње време процес учења подразумева не 
само пружање информације, већ и њену адекватну обраду, те укључивање 

саморефлексије у процес усвајања знања, рад је посвећен Европском језичком портфо-
лију као отвореном концепту, прилагодљивом различитим ситуацијама и групама. 
Портфолио се посматра кроз његову активну, развојну компоненту, и то као скуп тех-
ника и дидактичких поступака који воде ка томе да студенти, кроз измештање из сво-
је уобичајене улоге, прихвате активнију улогу у процесу учења и преузму одговорност за 
сопствено напредовање. У раду се истичу могућности примене Портфолија у настави 
страних језика на факултетима кроз наглашавање његових основних карактеристика 
и функција. Осим тога, пажња је посвећена и његовим структурним елементима: језич-
ком пасошу, језичкој биографији и досијеу. Наводи се и да постоје одређена ограничења у 
примени Портфолија у настави, али би она могла да буду превазиђена адекватним по-
стављањем циљева и задатака, обучавањем студената за поступак самовредновања 
и детаљнијим промишљањем процеса и тока учења. 

Кључне речи: Европски језички портфолио, настава страних језика, активно учење, 
самовредновање.

EUROPEAN LANGUAGE PORTFOLIO - POSSIBILITIES 
AND LIMITATIONS OF ITS APPLICATION IN TEACHING 

FOREIGN LANGUAGES AT UNIVERSITY

Abstract 
Starting from the understanding that nowadays the learning process involves not 
only the provision of information but also their adequate processing and inclusion 

of self-reflection in the process of acquiring knowledge, the article is dedicated to the European 
Language Portfolio as an open concept, adaptable to different situations and groups. The Port-
folio is viewed from the standpoint of its active, developmental component as a set of techniques 
and didactic procedures leading to encouraging students to extend their traditional roles and ac-
cept a more active role in the learning process, and take responsibility for their personal progress. 
Pointed out are the possibilities of the Portfolio of teaching of foreign languages in university set-
tings by an account of its characteristics and functions. The attention is also paid to its structural 
elements: Language Passport, Language Biography, and the Dossier. Some limitations for the use 



136

Нина Половина, Тања Динић

of the Portfolio are stated but they could be overpassed by adequate setting of the aims and tasks, 
by instructing students in the procedure of self-evaluation and detailed reflection on the process 
and progress of learning.

Keywords: European Language Portfolio, foreign language teaching, active learning, self-
evaluation.

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ ПО ИНОСТРАННЫМ 
ЯЗЫКАМ - ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В 

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВУЗАХ

Резюме 
Исходя из того, что современное обучение подразумевает не только пре-
доставление информации, адекватную обработку информации, включе-

ние саморефлексии в процесс приобретения знаний, данная работа посвящена Общим 
европейским стандартам по иностранным языкам - открытой концепции, которая 
приспосабливается различным ситуациям и группам. Данный документ рассматри-
вается через его активные развивающие стороны и множество приемов и методов 
преподавания, что приводит к изменению отношения студентов к учебе, при чем они 
принимают более активную роль в процессе обучения и берут на себя ответствен-
ность за собственный успех. В статье освещаются возможности применения Общих 
европейских стандартов в преподавании иностранных языков на факультетах и в ву-
зах, подчеркиваются его основные возможности и функции. Особое внимание уделяется 
его структурным элементам. Приводятся и определенные ограничения в применении 
стандартов в обучении, но эти ограничения можно преодолеть путем установления 
целей и задач обучения, подготовки студентов для самооценки и путем подробного 
планирования процесса и хода обучения.

Ключевые слова: Общие европейские стандарты по иностранным языкам, 
преподавание иностранных языков, активное учение, самооценка.
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ЗAСТУПЉЕНОСТ КОНЦЕПТА УЧЕЊА НА ДАЉИНУ 
У СИСТЕМУ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ

Апстракт 
Под утицајем савремених техничких и технолошких достигнућа и тежњи 
савременог човека да активности у приватној и пословној сфери усклади 

са могућностима које пружа технологија, систем образовања, нарочито систем висо-
ког образовања, укључио је последњих година информатичку подршку у област изво-
ђења наставног процеса. Међутим, на прихватљивост иновација у области образо-
вања, у односу на традиционални приступ, веома снажан утицај имају културолошки, 
мотивациони и социјални аспект. Опредељеност за одређени образовни приступ усло-
вљен је могућностима и спремношћу друштва да схвати и процени предности одређе-
ног модела извођења наставе и учења, а у складу с том проценом и da ga примени. Рад 
се бави битним карактеристикама учења на даљину, односом овог модела извођења 
наставе и традиционалног приступа образовању, као и могућностима високошкол-
ских установа у Србији (факултета и високих школа академског и струковног типа) да 
наставу прилагоде концепту учења на даљину и акредитују студије на даљину. До сада 
се учењу на даљину прилагодио мали број студијских програма, и то из друштвено-ху-
манистичког и техничко-технолошког научног поља.

Кључне речи: учење на даљину, информационе технологије, традиционално 
образовање, образовне институције.

DISTANCE LEARNING IN HIGHER EDUCATION IN SERBIA

Abstract 
Under the influence of modern technical and technological achievements and 
the aspirations of moderrn man to harmonize activities in private and business 

spheres with the possibilities that technology offers, the education system, and especially the sys-
tem of higher education, included informational support in the teaching process in recent years. 
However, the acceptance of innovations in the field of education, compared to traditional ap-
proaches, depends much on cultural, motivational, and social aspects. The selection and appli-
cation of a particular approach depends upon the capabilities and readiness of the society to 
understand and evaluate the benefits of the model of teaching and learning. The paper deals 
with essential characteristics of distance learning, the relations between this model and the tra-
ditional approach to education as well as the capabilities of hthe higher education institutions in 
Serbia (university departments of both academic and vocational types). So far, few departments 
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have included distance learning, only those from social-humanistic and technical-technological 
scientific fields.

Keywords: distance learning, informational technologies, traditional education, education 
institutions

ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СЕРБИИ

Резюме 
Под влиянием современных технических и технологических достижений 
и стремления современного человека координировать активности в

частных и деловых сферах и система образования, особенно система высшего образо-
вания в последние годы включает информационную технологию в качестве средства 
поддержки учебного процесса. Однако, на приемлемость инноваций в области обра-
зования, по сравнению с традиционным подходом, очень сильное влияние оказывают 
культурные, мотивационные и социальные аспекты. Выбор определенного образова-
тельного подхода зависит от возможностей и готовности общества понять и оце-
нить преимущества той или иной модели преподавания и обучения. В работе освеща-
ются существенные характеристики дистанционного обучения, взаимосвязь этой 
модели преподавания и традиционного обучения, возможности высших учебных заведе-
ний в Сербии (факультетов и школ академического и профессионального направления) 
организовать дистанционное обучение и аккредитовать модель дистанционного об-
учения. До сих пор дистанционное обучение использует небольшое количество учебных 
программ, в основном в области общественно-гуманитарных и технико-технологиче-
ских научных направлений.

Ключевые слова: дистанционное обучение, информационные технологии, 
традиционное образование, учебные заведения.
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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 прика-
зи монографских публикација.

Достављање радова
Радови се достављају искључиво електронском поштом на адресу:
drustvo@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). Сарадници из иностранства радове достављају на енглеском или 
руском језику. Радови се објављују на српском, енглеском или руском језику. Сваки 
рад има апстракт на српском, енглеском и 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 кори-
шћене литературе на крају рада.

Оцењивање радова
Након пријема радова за актуелни број уредник обавља преглед радова и 

доноси одлуку о томе који радови улазе у процес рецензирања. Уколико се радови 
тематски не уклапају у концепцију часописа или текстови нису усклађени са упут-
ствима за ауторе и са захтевима који треба да се испуне, аутори се обавештавају о 
томе да рад не може бити прихваћен. 

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

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 поново достави рад за објављивање, 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), у 
складу са примедбама и препорукама рецензената. 

Писање рада
Насловна страна. Насловна страна текста треба да садржи следеће ин-

формације: наслов рада, име аутора (коаутора), назив инситуције, место и држава 
(уколико је аутор из иностранства).
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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). 
Наслов рада. Наслов рада треба да буде концизан, али прецизно формули-

сан, написан великим словима, болдиран. 
Апстракт. Апстракт треба да има до 1400 знакова (с празним местима). 

Апстракт се прилаже на језику на којем је писан рад. 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 истражи-
вања, апстракт треба да садржи следеће елементе: значај проблема истраживања, 
циљеве истраживања, методологију истраживања, кључне резултате истражива-
ња, закључке и педагошке импликације. У случају прегледних радова и радова који 
представљају теоријске анализе, садржај апстракта треба прилагодити природи 
рада и садржају текста. 

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 увод и закључак. Радови који представљају приказ 
обављених истраживања, поред увода и закључка, треба да имају следеће одељке: 
полазне теоријске основе истраживања, методологија истраживања, резултати 
и дискусија. 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. Уколико се у тексту одељка користе поднаслови они се дају курзивом, 
центрирано изнад параграфа или курзивом, увучено у параграфу, у „реченичној“ 
форми. 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 у 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 у 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: 
Пијаже (Piaget, 1975). 

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 алфабетски, а не хроноло-
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шки. 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 – и сар. (за 
ауторе са српског говорног подручја) или еt аl. (за стране ауторе). 

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

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.

Vigotski, L. (1983). Mišljenje i govor. Beograd: Nolit.

Чланак у часопису: Референца треба да садржи презимена свих аутора с 
иницијалима, годину издања у загради, наслов чланка, пуно име часописа (курзи-
вом), 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 прези-
ме 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.

Spasenović, V. (2012). Povezanost kvaliteta socijalnih odnosa i školskog postignuća učenika: razlike s 
obzirom na pol. U Š. Alibabić, S. Medić i B. Bodroški-Spariosu (ur.), Kvalitet u obrazovanju - izazovi 
i perspektive (str. 285-300). Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta 
Univerziteta u Beogradu.

Melton, G. B. (1983). Decisions Making by Children: Psychological Risks and Benefits. In G. B. Melton, G. P. 
Koocher & M. J. Saks (Eds.), Children’s Competence to Consent (pp. 21-41). New York: Plenum Press. 

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.
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Необјављене 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 доку-
мента (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

Званична документа: Референца треба да садржи назив документа (курзи-
вом), 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 графички прикази. Уколико текст садржи табеле и графичке приказе, 
свака табела, односно графички приказ треба да буде означена одговарајућим 
редним бројем и да има јасно и прецизно формулисан наслов. Све скраћенице на-
ведене у табелама и графичким приказима треба да буду објашњене. Објашњења 
(легенду) треба дати испод табеле или графичког приказа. 

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): година рођења, (научно) звање, радно место, e-mail адреса, 
контакт телефон.
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CONTRIBUTORS’ NOTES

Journal of Education is a journal in which original scientific research articles, 
reviews and action research reports in the field of pedagogy as well as reviews of 
relevant monographic publications are published.

Submission of papers
Papers should be submitted by e-mail only to drustvo@pedagog.rs
The paper is submitted in the text processor Microsoft Word, page A4 format, 

font Times New Roman, font 12, line spacing 1.5 lines.
Language
Papers should be submitted in the Serbian language and cyrillic alphabet.
Foreign contributors submit papers in English or Russian. The papers are 

published in Serbian, English or Russian. Each paper has Abstracts in Serbian, English 
and Russian.

The length
The papers should not exceed 30000 characters and spaces. The Abstract and 

Reference List, which should be at the end of the paper, are not included.
Evaluation of papers
After the receipt of the papers for a particular issue the current editor in-chief 

reviews them and decides which will be reviewed by two competent reviewers. The 
reviewers do not know the author’s identity, and the authors do not receive information 
about the identity of the reviewers.

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 accordance with the remarks and suggestions of the reviewers.

Writing a paper
Title page. The title page should contain the following information: the title, the 

name of the author/s, the name of the institution, the town, the state (if the author is 
from abroad).

If a paper reports about the work in scientific-research projects, the essential 
information about the project should be given in a footnote following the title.

All pages should be numbered in the lower left corner.
The title. The title should be concise, precisely formulated, in bold capital letters.
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Abstract. An abstract should contain 1400 characters (with spaces) and be written 
in the language of the paper. It will be published in three languages (Serbian, English, 
Russian), and the Editorial Board provides translations in other two languages.

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 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 
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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 васпитаае) публикуются на-
учные и обзорные статьи, сообщения, информационные материалы по педагогике 
и дидактике. В журнале публикуются рецензии о монографичских изданиях.

Представление рукописи.- Материалы направляются в редакцию только по 
электронной почте по адресу: drustvo@pedagog.rs

Требования к оформлению рукописей, текст должен быть представлен в тек-
стовом редакторе Microsoft Word на странице стандартного формата А4, шрифтом 
- Times New Roman, размер шрифта 12, межстрочный интервал - 1,5. При отправке 
статьи по электронной почте необходимые шрифты прилагаются отдельными 
файлами.

Язык статей.- Журнал выходит на сербском языке, на кириллице (Serbian, 
cyrillic). К публикации также принимаются статьи на английском и русском языках, 
написанные заграничными сотрудниками. Статьи публикуются на сербском, ан-
глийском или на русском языке; каждая статья сопровождается резюме на серб-
ском, английском и русском языках.

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

Оценка рукописи.- Главный редактор принимает решение о том, какие из по-
лученных рукописей пройдут процесс рецензирования. Рукописи, оформленные 
без соблюдения указанных требований, не рассматриваются. Рукописи рецен-
зируются двумя компетентными рецензентами. Рецензентам не сообщается имя 
автора, автору не сообщаются имена рецензентов.

После рецензирования редакция принимает решение о публикации, дора-
ботке или отказе от публикации. Все авторы получают информацию о решении ре-
дакции. Если автор вновь представляет данную 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 включать следующую ин-
формацию: 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 шриф-
том.
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Резюме.- Предельный объем резюме - 1400 знаков (с пробелами). Резюме к 
статье должно быть представлено на языке статьи. Резюме публикуется на серб-
ском, английском и русском языках, а редакция обеспечивает перевод резюме. 
В резюме предлагаемых для публикации научных статьях автор должен дать 
обоснование актуальности темы, четкую постановку целей и задач исследования, 
аргументацию, обобщения и выводы, представляющие интерес своей новизной, 
научной и практической (педагогической) значимостью. В случае обзорных статей 
и статей, представляющих собой теоретический анализ, содержание резюме дол-
жно соответствовать характеру работы и содержанию текста.

Ключевые слова.- Резюме сопровождается списком ключевых слов (до пяти) 
на языке работы.

Структура работы.- Статья должна быть структурирована соответству-
ющим образом. Все работы должны иметь введение и заключение. Кроме того, 
исследовательские работы должны иметь следующие разделы: теоретические 
основы исследования, методулогию, результаты и обсуждение полученных резу-
льтатов. Структура обзорных и других статей должна быть согласована с основной 
темой работы.

Заголовки разделов печатаются курсивом. Заголовки разделов и подзаго-
ловки приводятся без нумерации.

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

Литература в конце статьи приводится без нумерации с указанием следу-
ющих 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 журна-
ла, 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, определяющие границы 
статьи в издании, место издания, издательство.

- научные конференции - фамилия, инициалы автора, год издания, пол-
ное название статьи, фамилии и инициалы всех редакторов, название сборника, 
название конференции, время и место проведения конференции, страницы, 
определяющие границы статьи в издании, город издания, название института - ор-
ганизатора конференции.

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

- веб документ - ссылка должна включать имя автора, год, название доку-
мента (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 мате-
риалы, они должны быть отмечены порядковым числительным. Все сокращения, 
перечисленные в таблицах и графиках должны быть объяснены. Пояснения дол-
жны быть приведены под таблицей или графическим материалом.

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

Примечание: К рукописи прилагаются следующие сведения об авторе (авто-
рах): фамилия, имя, отчество, год рождения, ученая степень, звание, место работы, 
электронный адрес, номер телефона.
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