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Филозофски факултет Универзитета у Београду

УНИВЕРЗИТЕТСКО ОБРАЗОВАЊЕ – ОД ХУМБОЛТОВОГ 
МОДЕЛА ДО БОЛОЊСКОГ ПРОЦЕСА1

Тема овог рада су карактеристике европског универзитетског 
образовања у контексту Болоњског процеса. Циљ је сагледавање 

кључних промена универзитетског образовања у односу на класичан или Хумболтов 
модел. У периодима великих реформи високошколског образовања значајно је 
преиспитивање места и улоге универзитета са становишта институционалних 
карактеристика, доминантне оријентације у образовању и односа према друштву. 
Болоњском реформом покренуте су три кључне промене у европском систему 
универзитетског образовања: (а) институционалног оквира – од бинарног ка 
тзв. јединственом диверзификованом систему; (б) доминантне оријентације – 
уместо науке, студент је у центру универзитетског образовања; (в) друштвене 
улоге универзитета – од развоја наука и непристрасне критике друштва ка 
тржишном обезбеђивању образовних услуга. Педагошке импликације ових промена 
отварају питање сврхе образовања, односа професора и студената, али и самог 
идентитета савременог универзитета. 

Кључне речи: високошколско образовање, универзитетско образовање, Хумболтов 
модел универзитетског образовања, Болоњски процес, диверзификација 
високошколског образовања.  

UNIVERSITY EDUCATION – FROM HUMBOLT’S MODEL 
TO THE BOLOGNA PROCESS

The characteristics of the European university education in the context of 
the Bologna process are the topic of this article. The aim is to analyze the 

key issues in university education in comparison to the classic or Humbolt’s model. In the 

1 Чланак представља резултат рада на пројекту Модели процењивања и стратегије 
унапређивања квалитета образовања (бр.179060) Института за педагогију и андрагогију 
Филозофског факлутета Универзитета у Београду чију реализацију подржава Министраство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

UDK - 378.014.3(4)
DOI: 10.5937/nasvas1503407B 

Прегледни рад
НВ год. LXIV 3. 2015

Примљено: 05. 07. 2015.
Прихваћено за штампу: 01. 09. 2015.
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periods of extensive reforms of high education it is important to review the place and role of 
the university from the standpoint of institutional characteristics, a dominant educational 
orientation and attitudes towards society. The Bologna process initiated three key changes in 
the European system of university education: a) the change of institutional framework – from 
the binary to the so called uniquely diversified system; b) dominant orientation – instead of 
science the student is in the centre of education; c) the social role of the university – from the 
development of science and impartial critique of the society towards providing educational 
services to the market. The pedagogic implications of these changes open the questions of 
the purpose of education, relations between professors and students and the identity of the 
modern university itself.

Keywords: high education, university education, Humbolt’s model of university education, 
the Bologna process, diversification of high education.

УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОТ МОДЕЛИ ГУМБОЛЬДТА 
ДО БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА

В статье рассматриваются характеристики европейского 
университетского образования в контексте Болонского процесса. 

Обсуждаются основные изменения университетского образования по сравнению 
с классической моделью или моделью Гумбольдта. В периоды больших реформ 
высшего образования возникает сомнение о положении и роли университета с 
точки зрения институциональных характеристик, доминирующей ориентации в 
области образования и отношения к обществу. С введением Болонской реформы 
в европейской системе университетского образования начались следующие 
ключевые изменения: а) изменения институциональных рамок – от двоичной 
до так называемой уникальной диверсифицированной системы; б) изменения 
доминирующей ориентации, когда не наука, а студент находится в центре 
университетского образования; в) изменения социальной роли университета – 
от развития науки и обьективной критики общества к рынку предоставления 
образовательных услуг. Педагогические последствия этих изменений поднимают 
вопрос о цели образования, отношения между преподавателями и студентами, 
идентичности современного университета. 

Ключевые слова: высшее образование, университетское образование, модель 
университетского образования Гумбольдта, Болонский процесс, диверсификация 
высшего образования. 

Резюме
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МОЋ АНАЛИЗЕ ЈЕЗИКА ЧАСА1

У овом прилогу бавимо се анализом језика часа кроз: (1) указивање 
на релевантност овакве анализе у контексту актуелних 

истраживачких питања о односу језика и образовања, (2) анализирање језика 
одабраних школских часова и (3) представљање методолошких карактеристика 
и могућих истраживачких домета овакве анализе. Језик часа у прилогу посматрамо 
као један од језика школе, као јединицу за анализу наставе и као аутентичан 
евалуативни податак о образовању. Наше истраживање обухвата анализу 
језика шест школских часова из београдских основних школа. Циљ истраживања 
је идентификовање и опис језика одабраних часова и анализа добијених података 
као прилика за ученичко даље учење језика и школско учење посредством језика. 
Одабрана су три часа из првог и три из завршних разреда, планирана да на 
њима главни говорници буду ученици (утврђивање градива). Истраживање 
је реализовано анализом садржаја. Резултати су показали да наставници на 
часовима говоре много више од ученика, ученици језик користе најчешће кроз 
реч или реченицу, комуницирају унутар униформног говорног модела и немају 
прилике да развију осећај власништва над језиком часа, што је претпоставка 
даљег учења језика и коришћења језика за школско учење. Резултати указују и 
на извесне образовне противуречности у идентификованој језичкој пракси, које 
сматрамо разлогом за систематско истраживање jезика у нашој школи.

Кључне речи: језик часа, однос језика и образовања, учење језика, учење кроз језик, 
анализа језика часа.

1 Чланак је резултат рада на пројекту Модели процењивања и стратегије 
унапређивања квалитета образовања у Србији, бр. 179060 (2011-2015), који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије а реализује Институт 
за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду.
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Милица Митровић 

THE POWER OF LANGUAGE USED IN CLASS

This article deals with the analysis of the language used in class by: (1) 
indicating the relevance of this type of analysis in the context of current

research questions about the relations between language and education, (2) the analysis of 
the selected school classes and (3) by presenting methodological characteristics and possible 
research achievements of this form of analysis. Class language is here seen as one of school 
languages, and an item for the analysis of teaching and authentic evaluative information 
about education. Our research comprised the analyses of six classes in Belgrade elementary 
schools. The aim of the research was to identify and describe the language of the selected 
classes and to analyse the obtained information in the view of furthering language learning 
and learning by the use of language. Selected were three lessons in the first and three in 
the final classes, and planned so that pupils could be the main speakers (lesson repetition 
and elaboration). The analyses of the teaching contents were done, and the results showed 
that, compared to pupils, teachers do a major part of talking, that pupils usually give one-
word or short answers, that they communicate within uniform speech models and have 
no opportunity to develop a sense of ownership of the language of the lesson which is a 
precondition for further language learning and using language for school learning. The 
results also indicate certain contradictions in the identified language practice, which we 
deem important for further systematic research of language use and learning in our schools.

Keywords: language used in class, the relation between language and education, learning 
through language, the analysis of the lesson language.

СИЛА АНАЛИЗА ЯЗЫКА УРОКА

В статье анализируется язык урока следующим способом: (1) 
подчеркивается актуальность такого анализа в контексте текущих 

исследовательских вопросов об отношении языка и образования, (2) анализируется 
язык отобранных учебных уроков, (3) обсуждаются методологические 
характеристики и исследовательские потенциалы данного анализа. Язык 
урока рассматривается в качестве одного из языков школы, в качестве единицы 
анализа обучения и как подлиная оценочная информация об образовании. Данное 
исследование включает в себя анализ языка шести школьных уроков из белградских 
начальных школ. Целью исследования было выявление и описание языка выбранных 
уроков и анализ полученных данных как возможность дальнейшего обучения языку 
и школьного обучения с помощью языка. В исследовании был использован метод 
анализа содержания. Полученные результаты показали, что преподаватели 
в классе говорят больше, чем ученики. Ученики наиболее часто используют 
отдельные слова или предложения, общаются внутри еднообразной речевой 
модели и не имеют возможности развивать чувство принадлежности языку,  что 
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является предпосылкой дальнейшего изучения языка и использования языка для 
школьного обучения. Результаты укзывают на определенные образовательные 
противоречия, присутствующие в речевой практике, которые считаем причиной 
для систематического исследования языка в нашей школе.

Ключевые слова: язык урока, отношение языка и образования, обучение языку, 
анализ языка урока. 
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Јована Милутиновић 
Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

КРИТИЧКИ КОНСТРУКТИВИЗАМ – КОНЦЕПЦИЈА 
И МОГУЋНОСТИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА1

У фокусу овог рада налази се критички конструктивизам који се, као 
перспектива социјалног конструктивизма, усредсређује на улогу 

социјалног и културног окружења у креирању знања, уз обухватање критичке 
димензије ради трансформације друштвених значења и пракси. Циљ рада односи се 
на критичко сагледавање образовних потенцијала критичког конструктивизма, 
посебно када је реч о образовању за активно грађанство и демократију. У раду 
се разматрају базичне претпоставке ове теоријске перспективе и њихове 
импликације на образовање и наставу, као и на разумевање улоге наставника и 
програме њиховог професионалног образовања и усавршавања. Такође, у раду се 
представљају истраживачки налази о ефектима наставне праксе уоквирене идејама 
критичког конструктивизма. Закључује се да критичко-конструктивистичка 
перспектива може имати посебан значај у припреми ученика за активну улогу 
грађанина који партиципира у даљој демократизацији друштвене заједнице, као 
и за живот у неизвесном свету различитости. Истовремено, теоријска анализа 
и сагледавање истраживачких налаза наводе на констатацију да је у образовању 
и настави потребно дати предност плуралистичком погледу, који може 
продуктивно објединити елементе из различитих теоријских перспектива са 
стеченим искуственим сазнањима у кохерентну основу за иновативно деловање.

Кључне речи: демократизација друштва, конструктивистичка педагогија, 
критички конструктивизам, наставник, промене у образовању.

1 Чланак представља резултат рада на пројекту Квалитет образовног система Србије 
у европској перспективи, бр. 179010 (2011-2015), чију реализацију финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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Јована Милутиновић 

CRITICAL CONSTRUCTIVISM – CONCEPT AND POSSIBILLITIES 
OF ITS APPLICATION IN THE FIELD OF EDUCATION

The paper focuses on critical constructivism which, as a perspective of social 
constructivism, concentrates on the role of social and cultural environment 

in the creation of knowledge, including critical dimensions of the transformation of social 
meanings and practices. The aim of the research was to critically analyse educational 
potentialities of critical constructivism, especially when it comes to education for active 
citizenship and democracy. The basic concepts of this theoretic perspective are analysed 
as well as their implications for education, understanding the role of the teachers, and the 
curricula for their initial and in-service teacher training. The research results of the effects of 
the teaching practice framed by the ideas of critical constructivism are also presented. It may 
be concluded that the critical constructivistic perspective may be of special importance for 
preparing pupils for the role of active citizens who will participate in further democratization 
of the social community, as well as for life in the uncertain world of diversity. At the same 
time the theoretical analysis and the research results imply that in education and teaching 
practice more space should be given to developing pluralistic views which can unify elements 
of different theoretical perspectives and acquired experiential knowledge into a coherent 
basis for innovative acting.

Keywords: democratization of society, constructivistic pedagogy, critical constructivism, 
teacher, changes in education.

КРИТИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТИВИЗМ – КОНЦЕПЦИЯ 
И ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

Резюме.- В центре данной работы находится проблема критического 
конструктивизма, который, как точка зрения социального 

конструктивизма, фокусируется на роль социальной и культурной среды в 
создании знаний, при чем учитывается критический подход в целях изменения 
общественного значения и практики. Обсуждается образовательный потенциал 
критического конструктивизма, в частности образования для активного 
гражданства и демократии. Рассмотрены основные положения данной 
теоретической перспективы и ее влияние на образование и обучение, а также на 
понимание роли преподавателей и программ профессионального образования 
и усовершенствования. Кроме того, в работе приводятся результаты 
исследования о воздействии педагогической практики на основе идей критического 
конструктивизма. Сделан вывод о том, что критический конструктивистский 
подход может иметь особое значение в подготовке учащихся к активной роли 
гражданина, участвующего в дальнейшей демократизации общества, способного 
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Критички конструктивизам – концепција и могућности у области образовања

жить в нестабильном мире различий. В то же время, теоретический анализ 
и обсуждение полученных результатов приводят к выводу, что в процессе 
образования преимущество имеет плюралистическая точка зрения, которая 
может продуктивно сочетать элементы различных теоретических перспектив 
с эмпирически приобретенным знанием в единое основание для новаторской 
деятельности. 

Ключевые слова: демократизация общества, конструктивистская педагогика, 
критический конструктивизм, преподаватель, изменения в образовании. 
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ОДУСТАЈАЊЕ ОД ШКОЛОВАЊА: АНАЛИЗА СТУДИЈА 
СЛУЧАЈА ИЗ УГЛА ЕКОЛОШКОГ ПРИСТУПА1

Осипање ученика има далекосежне последице за појединца и друштво. 
Овим проблемом бавимо се кроз анализу студија случаја 12 деце 

(основна и средња школа) која су напустила школу или су под ризиком да то учине, из 
угла Бронфенбренерове теорије. То је адекватан референтни оквир за разумевање 
узрока осипања јер разматра разне нивое развоја и њихове везе. Са децом су 
вођени полуструктурисани интервјуи, као и са четири родитеља. Остали подаци 
прикупљени су интервјуима или фокус групама са директорима, стручном службом, 
наставницима, члановима савета родитеља, и ученицима. Квалитативна анализа 
показује нарушену структуру и функционисање већ на нивоу микросистема 
(породица, школа, вршњаци) који се могу повезати са осипањем. Везе микросистема 
су спорадичне и неадекватне (мезосистем) што додатно доприноси осипању. Виши 
нивои окружења (егзосистем и макросистем), у којима деца не партиципирају, али 
зависе од њиховог утицаја посредно доприносе проблему осипања. Многа деца су се 
суочила са ненормативним животним догађајима (хроносистем: развод или смрт 
родитеља, малолетничка трудноћа, пресељење) који су се одразили на одлуку о 
напуштању школе. Овај рад видимо као иницијални корак који ће оцртати проблеме 
и указати на будуће правце истраживања која би на основу Бронфенбренеровог 
приступа системски испитала разне нивое окружења и створила базу за доношење 
еколошки валидних мера за сузбијање осипања. 

Кључне речи: одустајање од школовања, студије случаја, еколошки приступ.

1 Рад је настао као резултат сарадње Инстутита за психологију, пројекат 
Идентификација, мерење и развој когнитивних и емоционаланих компетенција важних 
друштву оријентисаном на европске интеграције (179018) и Уницефа, пројекат Истраживање 
и анализа школских, индивидуалних и друштвених фактора који утичу на осипање из 
основног и средњег образовања и идентификација иновативних и оптималних приступа 
превенцији осипања од стране школе и локалне заједнице.  
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Ивана Степановић Илић, Марина Виденовић, Љиљана Б. Лазаревић

LEAVING SCHOOL: ANALYSIS OF A CASE STUDY 
FROM THE ANGLE OF THE ECOLOGICAL APPROACH

Leaving school has far reaching consequences both for the individual and the 
society. We tackled this problem by using Bronfenbrenner’s ecological systems 

theory to analyse case studies of 12 children (elementary and secondary schools) who quit 
schooling or are under risk to do so. It is an adequate frame of reference for understanding 
the causes of school-leaving since it considers different levels of development and their 
relations. The children and four parents took part in semi-structured interviews. Other data 
were gathered by interviewing the focus groups of school principals, school pedagogues 
and psychologists, teachers, Parent Councils, and pupils. The qualitative analysis shows a 
disturbed structure and functioning even at the level of microsystem (family, school, peers) 
which may be linked with school-leaving. The relations between microsystems are sporadic 
and inadequate (mesosystem) which additionally stimulates school-leaving. Higher levels of 
environment (exo and macro systems) in which children do not participate, yet depend upon 
their indirect influence, stimulate school leaving, too. Many children were faced with non-
normative life events (chrono-system: divorce or death of parent/s, underage pregnancy, 
family moving). We view this research as the initial step which will identify the problems 
and lead to future directions of research which would, based on Bronfenbrenner’s approach, 
systematically examine different levels of environment and form the basis for creating 
ecologically valid measures for prevention of school-leaving.

Keywords: dropout, case studies, ecological approach.

ОДСЕВ ИЗ ШКОЛЫ: АНАЛИЗ ИЗУЧЕНИЯ СЛУЧАЯ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Перерыв в образовательном процессе имеет далеко идущие 
последствия для личности ребенка и общества в целом. Эта проблема 

в данной работе рассматривается с применением теории Бронфенбреннера при 
изучении случая на примере 12 учеников начальной и средней школы, которые 
бросили школу или собираются это сделать. Эта теория важна для понимания 
причин изучаемого явления, так как рассматривает различные уровни развития и их 
взаимосвязи. Данные были собраны на основе полу-структурированного интервью 
с детьми и 4 родителями, затем через интервью и фокус-группы с директорами, 
преподавателями, членами педагогического состава, членами совета родителей 
и учениками. Качественный анализ указывает на искажение структуры и 
функционирования уже на уровне микро-системы (семья, школа, сверстники), 
что может привести к проблеме. Взаимосвязи микро-системы оказываются 
спорадическими и неадекватными. Более высокие уровни окружающей среды 
(экзо и макро-системы), в которые дети не включены, но зависят от их влияния, 
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Одустајање од школовања: анализа студија случаја из угла еколошког приступа

косвенно способствуют возникновению проблемы. Многие дети сталкиваются 
с ненормативными событиями (хроно-система: развод или смерть родителей, 
беременность несовершеннолетних, переселение), которые повлияли на решение 
покинуть школу. Данную работу видим как начальный шаг, в котором  намечается 
проблема и определяется направление будущих исследований, которые, исходя из 
подхода Бронфенбреннера, исследовали бы различные уровни окружающей среды и 
создали основу для внедрения экологически допустимых мер по борьбе с отсевом. 

Ключевые слова: отсев, изучение случая, экологический подход.
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Институт за педагошка истраживања, Београд

УЧЕНИЧКЕ ПЕРЦЕПЦИЈЕ 
НАСТАВНИЧКИХ МОТИВАЦИОНИХ ПОСТУПАКА1

Савремена истраживања у области образовања показују да 
понашање наставника умногоме одређује квалитет и ниво ученичке 

мотивације. Циљ овог рада је био да испитамо каква је структура мотивационог 
стила наставника из перспективе ученика, као и то да ли су ученичке перцепције 
мотивационог стила наставника условљене културно-образовним утицајима 
породице и неким карактеристикама ученика као што су школско постигнуће и пол. 
Узорак је чинило 856 ученика из 40 основних школа у Србији. Примењен је упитник за 
процену понашања наставника са Ликертовим форматом одговора. Факторском 
анализом су екстраховане три компоненте наставничког понашања: подстицање 
интересовања и компетенција ученика, демотивациони поступци наставника 
и подстицање слободе мишљења и изражавања. Налази показују да ученици 
родитеља који имају нижу стручну спрему опажају понашање наставника као 
подстицајније за интересовања, компетенције и слободу мишљења и изражавања 
него ученици родитеља вишег образовног статуса. Контролом утицаја стручне 
спреме родитеља, ученици нижег школског постигнућа чешће опажају понашање 
наставника као демотивишуће. Дечаци у поређењу са девојчицама процењују да 
наставници у већој мери подстичу њихова интересовања и компетенције. Сугерише 
се на који начин би наставник требало да развија стил понашања који позитивно 
утиче на квалитет ученичке мотивације.

Кључне речи: мотивациони стил наставника, базичне психолошке потребе, 
ученици, теорија самодетерминације.

1 Чланак представља резултат рада на пројектима Од подстицања иницијативе, 
сарадње, стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у друштву (бр. 179034) 
и Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима модернизације Србије 
(бр. 47008) чију реализацију финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије (2011–2014).
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Бојана Бодрожа, Ивана Ђерић, Николета Гутвајн

HOW PUPILS PERCIEVE THE TEACHER’S MOTIVATIONAL TECHNIQUES?

Current research in the field of education indicates that the behaviour of the 
teacher affects significantly the quality and level of the pupil’s motivation. The 

aim of our research was to determine the structure of the motivational style of teachers seen 
from the pupils’ perspective, and to find out whether the pupils’ perceptions of the teacher’s 
motivational style depend upon cultural-educational influences of the family, and some 
characteristics of the students (academic achievements, gender). The sample included 856 
pupils from 40 elementary schools in Serbia. We used the questionnaire with Likert’s scale 
to obtain the evaluation of the teachers’ behaviours. By the factor analysis we extracted 
three components of the teacher’ behaviour: stimulating pupils’ interest and competences, 
de-motivational teachers’ behaviours and stimulating freedom of thinking and expression. 
The results show that the pupils whose parents have lower levels of education think that the 
behaviour of the teachers is directed to stimulating interest and competencies, as well as 
freedom of thinking and speech than the pupils of the parents of higher educational status. 
The control of the influence of the education of parents showed that the pupils of lower 
academic achievement perceive the teacher’s behaviour as de-motivational. Compared to 
girls boys estimate more highly that teachers stimulate their interests and competencies. 
A suggestion is offered how a teacher should develop a behavioural style which would 
positively influence the quality of the pupils’ motivation.

Keywords: the teacher’s motivational style, basic psychological needs, pupils, theory of self 
-determination.

УЧЕНИЧЕСКИЕ ВОСПРИЯТИЯ МОТИВАЦИОННЫХ 
ПОСТУПКОВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Современные исследования в области образования показывают, что 
поведение учителей в значительной степени определяет качество 

и уровень мотивации учащихся. Целью данного исследования было определение 
структуры мотивационного стиля учителей с точки зрения учеников а затем 
показать, обусловлены ли ученические восприятия мотивационного стиля 
учителей культурно-воспитательным влиянием семьи, школьным успехом и полом 
учащихся. Исследование проведено на примере 856 учеников из 40 начальных школ в 
Сербии. Был использован Вопросник для оценки поведения учителей по Лайкерту. С 
применением факторного анализа извлечены три компоненты поведения учителя: 
поощрение интереса и компетентности учеников, немотивационные поступки 
учителя и поощрение свободы мышления и выражения. Результаты показывают, 
что ученики, родители которых имеют более низкое образование, считают что 
поведение преподавателей в большей степени направлено на поощрение интереса, 
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Ученичке перцепције наставничких мотивационих поступака

компетентности и права на свободу мнения и выражения, чем ученики родителей 
высшего образовательного статуса. Имея в виду влияние уровня образования 
родителей, ученики более низкой успеваемости в большей степени воспринимают 
поведение учителей как немотивирующее. Мальчики, по сравнению с девочками, 
оценивают что учителя в большей степени поощряют их интерес к учебе и их 
компетентность. Предлагается способ развития стиля поведения учителей, 
который положительно влияет на качество мотивации у учащихся. 

Ключевые слова: мотивационный стиль учителя, базовые психологические 
потребности, ученик, теория самодетерминации. 
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СТАВОВИ БУДУЋИХ СПЕЦИЈАЛНИХ ЕДУКАТОРА 
ПРЕМА ОСОБАМА С ОМЕТЕНОШЋУ1

Упоредо са променом односа друштва према особама с ометеношћу јавља се 
и повећано интересовање за испитивање ставова према њима. Због улоге у 

третману, образовању, али и инклузији у шире друштвено окружење ових особа, ставови 
студената специјалне едукације могу бити посебно значајни. Циљ истраживања био 
је да процени ставове будућих специјалних едукатора према особама с ометеношћу, 
степен нелагодности коју осећају у интеракцији с њима, као и учесталост контаката 
студената специјалне едукације с овим особама. Испитана су 103 студента првог 
циклуса студијског програма Специјална едукација и рехабилитација Медицинског 
факултета у Фочи. У истраживању су примењене скала за процену ставова према 
особама са ометеношћу, скала интеракције с особама с ометеношћу, као и скала за 
процену учесталости контаката с особама с ометеношћу. Студенти специјалне 
едукације у просеку имају благо позитивне ставове према особама с ометеношћу и 
осећају се донекле пријатно у интеракцији с њима, али су њихови контакти с овим 
особама прилично ретки. Међу испитаним варијаблама значајан однос пронађен је само 
између године студија испитаника и учесталости контаката с особама са ометеношћу. 
Добијени резултати упућују на потребу већег померања фокуса од медицинског ка 
социјалном моделу ометености кад је реч о образовању студената специјалне едукације.

Кључне речи: ставови, контакт, специјална едукација, студенти.

1 Чланак представља резултат рада на пројекту  Социјална партиципација особа 
с интелектуалном ометеношћу, број 179017 (2011-2014), чију реализацију финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког раѕвоја Републике Србије.
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Бранислав Бројчин, Андријана Павловић, Бојана Мастило, Ненад Глумбић

THE ATTITUDES OF FUTURE SPECIAL EDUCATORS TOWARDS 
PERSONS WITH DEVELOPMENTAL DIFFICULTIES

In line with the change of the society attitudes towards persons with disabilities 
there is increased interest in examining the atitudes twards them. Because of 

the role in the treatment, education and inclusion of such persons in wider social community, 
the attitudes of the students of special education become especially relevant. The aim of the 
research was to determine the attitudes of the future special educators towards persons with 
disabilities, the level of discomfort they feel in interaction with them, as well as the frequency 
of fontacts of students of special education with such persons. 103 students of the first cycle 
of the study program  Special Education at the Faculty of Medicine in Foča. In the research 
we used the Scale for evaluating attitudes towards persons with disabilities, the Scale 
of interactions with persons with disabilities, and the Scale for assessing the frequency of 
contacts with persons with disabilities. Special education students on average have mildly 
positive attitudes towards persons with disabilities and feel somewhat comfortable in direct 
interactions with them, but the contacts with them are relatively rare. Among the examined 
variables significant relation was found between the year of study of the examinees and the 
frequency of their contacts with persons with disabilities. The obtained results indicate the 
need for a more significant shift of focus from medical to a social model of disability in the 
education of students of special education.

Keywords: attitudes, contact, special education, students.

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭДУКАЦИИ К ЛИЦАМ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Наряду с изменением отношения общества к лицам с ограниченными 
возможностями появляется повышенный интерес к изучению  

отношения к ним. Взгляды и мнения студентов – будущих специалистов в этой 
области могут быть особенно значительными, так как они выполняют важную  
роль в лечении, образовании и включении в социальную среду этих лиц. Целью данного 
исследования было изучение отношения студентов специальной эдукации к лицам 
с ограниченными возможностями, определение уровня дискомфорта, который 
студенты чувствуют в взаимодействии с ними, а также частоты контактов 
студентов специальной эдукации с этими лицами. Исследование проведено на 
примере 103 студентов первого цикла учебной программы Специальная эдукация 
и реабилитация Медицинского факультета в городе Фоча, с применением 
Шкалы для оценки отношения к лицам с ограниченными возможностями, Шкалы 
взаимодействия с лицами с ограниченными возможностями и Шкалы для оценки 
частоты контакта с людьми с ограниченными возможностями. Результаты 
показывают, что студенты в среднем имеют относительно положительное 
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Ставови будућих специјалних едукатора према особама с ометеношћу

отношение и чувствуют себя достаточно приятно в контактах, но их контакты 
с этими лицами довольно редкие. Значимая взаимосвязь обнаружена только между 
годом учебы анкетированных студентов и частотой контактов с лицами с 
ограниченными возможностями. Полученные результаты свидетельствуют о 
необходимости значительного сдвига фокуса внимания с медицинской к социальной 
модели инвалидности в образовании этих студентов. 

Ключевые слова: отношения, контакт, специальное образование, студент. 
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НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА НА УНИВЕРЗИТЕТУ: 
САРАДЊА НАСТАВНИКА ЈЕЗИКА СТРУКЕ И 

НАСТАВНИКА СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА 

Језик струке представља посебан варијетет општег језика који битно 
утиче на научно поље којем припада. Да би настава страног језика 

струке била савремена, сврсисходна и уско повезана с наставом стручних садржаја, 
неопходно је да се она конципира, изводи и вреднује кроз сарадњу наставника 
страног језика и наставника стручних предмета. Циљ овог истраживања био 
је да се утврди да ли, у којој мери и у ком виду постоји сарадња наставника 
стручних предмета са наставницима страног језика, као и да се испита да ли и 
на који начин наставници стручних предмета виде корист од заједничког рада 
на стручним предметима. Истраживање је спроведено анкетирањем наставног 
особља факултета Универзитета у Београду. Подаци су прикупљени упитником 
конструисаним за потребе истраживања. Резултати показују да је сарадња 
ретко и неформално заступљена, као и да мали број испитаника види корист од 
укључивања наставника језика у наставу струке. Остварена и могућа сарадња 
сагледавају се углавном кроз ненаставне активности (лектура, коректура, 
превођење), што указује на недовољно развијену свест наставника стручних 
предмета о универзитетској настави језика струке, као и о улози наставника 
страних језика. Добијени резултати упућују на закључак да у нашој средини још увек 
није шире препознат значај сарадње која би умногоме унапредила наставни процес 
и оспособила студенте за функционално бављење струком.

Кључне речи: језик струке, наставници стручних предмета, наставници језика 
струке, сарадња, тимска настава.
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Милица Мирић, Данијела Ђоровић

LSP UNIVERSITY TEACHING: 
COOPERATION BETWEEN LSP TEACHER AND SUBJECT TEACHERS

Language for specific purposes (LSP) is a special variety of general language 
which has substantial influence on the scientific field to which it belongs. If a 

LSP course is to be purposeful and closely linked to subjects of the discipline it is necessary to 
design, perform and evaluate it through the cooperation between the language teacher and 
subject teachers. The aim of our research was to determine whether, to what extent, and in 
which forms there is cooperation between subject teachers and foreign language teachers, 
whether and in which forms subject teachers perceive usefulness of such cooperation for their 
subjects. The research was conducted by surveying selected subject teachers at the University 
in Belgrade. The data were gathered by the use of a questionnaire construed for this research. 
The results show that cooperation is infrequent and informal, and that few subject teachers 
see any benefit of including LSP teachers in their subject courses. Possible and optimal forms 
of cooperation are seen to be out-of-course activities (proofreading, editing, translating) 
which indicates underdeveloped awareness of subject teachers of academic LSP courses and 
the role of LSP teachers. The obtained results show that in our community the importance of 
cooperation which would significantly enhance the educational process and equip students 
with skills for professional functioning is not fully recognized as yet.

Keywords: language for specific purposes, subject teachers, LSP teachers, language learning, 
learning through language, the analysis of the lesson language.

ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В УНИВЕРСИТЕТЕ: 
СОТРУДНИЧЕСТВО ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЯЗЫКА 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРЕДМЕТНИКОВ

Язык специальности является особой разновидностью общего языка, 
которая существенно влияет на научное поле, к которому язык 

принадлежит. Для того, чтобы обучение иностранному языку специальности было 
современным, целеустремленным и тесно связанным с обучением специальности, 
необходимо чтобы его концепция, реализация и эвальвация проходила в 
сотрудничестве преподавателей иностранного языка и преподавателей 
предметников. Целью данного исследования было определить существует 
ли вообще, в какой мере и в какой форме сотрудничество преподавателей 
предметников с преподавателями  иностранных языков, а также изучить, 
видят ли преподаватели предметники пользу от совместной работы. В этих 
целях проведено анкетирование преподавателей факультетов Белградского 
университета, с применением вопросника, специально построенного для 
данного исследования. Результаты показывают, что сотрудничество редко 

Резюме

Abstract



509

Настава страних језика на универзитету: сарадња наставника језика струке...

осуществляется и неофициально представлено. А только небольшое количество 
анкетированных преподавателей видят пользу от включения преподавателей 
языка в обучение студентов будущей профессии. Фактическое и потенциальное 
сотрудничество осуществляется в основном через активности вне обучения 
(редактирование, корректура, перевод), что указывает на недостаточно 
развитую информированность преподавателей специальных предметов 
об университетском преподавании языка специальности и роли учителя 
иностранного языка. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в 
нашей среде еще не признается важность сотрудничества, которое могло бы 
значительно улучшить учебный процесс и способствовать лучшей подготовке 
студентов.

Ключевые слова: язык специальности, преподаватели предметники, преподаватели 
языка специальности, сотрудничество. 
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КОЛИКО И КАКО СЕ УЧИТЕЉИ ИНДИВИДУАЛНО 
УСАВРШАВАЈУ У ОБЛАСТИ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

Стручно усавршавање, део професионалног развоја наставника, много 
доприноси потврђивању и проширивању њихових компетенција које су 

им потребне у раду. Компетенције учитеља у области музичке културе морају током 
радног века да се одржавају и унапређују кроз индивидуално и институционално 
стручно усавршавање. Рад се бави питањем индивидуалног усавршавања учитеља 
у области музичке културе кроз разматрање значаја овог вида усавршавања за 
одржавање и развој компетенција. Циљ и задаци истраживања односе се на питање 
колико се учитељи индивидуално усавршавају и које видове практикују. Анкетом 
је обухваћено 411 учитеља централне Србије. Резултати истраживања показују 
да трећина испитаника уопште не практикује индивидуално усавршавање. 
Испитаници који се усавршавају то чине кроз консултације са колегама и кроз 
одржавање вештина свирања. 

Кључне речи: учитељ, компетенције, индивидуално усавршавање, музичка култура.

HOW AND HOW MUCH ARE TEACHERS INDIVIDUALLY 
TRAINED IN THE FIELD OF MUSIC CULTURE?

Professional training, as a part of professional development of the 
teachers contributes significantly to the confirmation and expansion of the 

competencies they need for their work. Music culture competences have to be maintained 
and enhanced via individual and institutional teacher training. The paper focuses on the 
question of individual professional training of the teachers in the field of music culture and 
discusses the importance of this type of advanced teacher training for maintaining and 
improving their competences. The aim of the research was to see how teachers improve their 
competences individually and which forms of improvement they use. The poll included 411 
teachers from schools in central Serbia. The results show that one third of the examinees do 
not practice any individual forms of advance study. Those teachers who try to improve their 
competences do so by consulting colleagues and practicing playing instruments.

Keywords: teacher, competencies, advance individual teacher training, music culture.
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СКОЛЬКО И КАК УЧИТЕЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОВЫШАЮТ СВОЮ 
КВАЛИФИКАЦИЮ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Повышение квалификации как часть профессионального развития 
учителей значительно расширяет необходимые в работе 

компетенции. Компетенции учителя в области музыкальной культуры, в течение 
срока службы, необходимо поддерживать и улучшать путем индивидуального и 
институционального усовершенствования. Данная работа посвящена проблеме 
индивидуального повышенения квалификации учителей в области музыкальной 
культуры на основе исследования влияния этого вида усовершенствования на 
развитие компетенций. Цели исследования заключаются в показе, насколько 
учителя самостоятельно усовершенствуются и какие виды индивидуального 
усовершенствования используют. Исследование проведено на примере 411 
учителей, которые работают в школах в районах центральной Сербии. 
Результаты исследования показывают, что одна треть анкетированных 
учителей не практикует индивидуального усовершенствования. Учителя, которые 
усовершенствуют свои умения делают это через консультации с коллегами и 
путем поддерживания умения играть на музыкальных инструментах. 

Ключевые слова: учитель, компетентность, индивидуальное 
усовершенствование, музыкальная культура. 
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THE COGNITIVIST APPROACH 
TO THE DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL THINKING 

OF JUNIOR ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS
 

The paper deals with the cognitivist approach to the development of 
functional thinking from the period of preschool and early school age. Some 

recent scientific results on the capacity of child’s brain undoubtedly indicate the fact that 
the experience that children receive on a daily basis, the way they receive and respond to 
the outside impressions and the stimuli to which they react shape their brain and influence 
the development of their general personality. A continuous fight for dominance takes place 
among the brain neurons, the result of which is creation the new connections between 
active neurons and new brain controls. The principal intention of the author is to stress 
the importance of a correct approach to an early-age development at the point of which 
the most intense development of the brain cells takes place and the paths for the total 
development of personality are traced out. Therefore, what happens to a child in this period 
is consequential for further development. The goal of this work is to stress that total cognitive 
development is conditioned by the development thinking at an early age. Therefore, the way 
we stimulate the child’s functional thinking at an early pre-school age is extremely important 
and requires a more serious approach. Logical tasks and problem-solving situations are of 
special importance for the development of logical cognitive structures. The child’s natural 
and social environments stimulate several sensory cooperative activities and increase the 
impact on perception, thus increasing a number of synapses. A methodological approach to 
activities to result in a functional thinking of children at an early age should be developed in 
such a way as to satisfy some higher demands than is the case with the  current ones, i.e. it 
should stimulate children’s further cognitive development.

Keywords: development, early age, functional thinking, methodological approach, 
stimulation.
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KOГНИТИВИСТИЧКИ ПРИСТУП 
РАЗВОЈУ ФУНКЦИОНАЛНОГ МИШЉЕЊА КОД ДЕЦЕ 

НА ПРЕДШКОЛСКОМ И РАНОМ ШКОЛСКОМ УЗРАСТУ

Рад се бави сагледавањем когнитивистичког приступа у развоју 
функционалног мишљења на предшколском и раном школском узрасту, 

до поласка у школу и млађим разредима основне школе. Новије научно мишљење 
о капацитету дечјег мозга недвосмислено указује на чињеницу да искуство које 
деца свакодневно добијају, начин на који примају и одговарају на утиске из околине, 
стимулације на које реагују, обликују њихов мозак и утичу на развој личности у 
целини. У мозгу се одвија континуирана борба за доминацију међу неуронима чији су 
продукт нове везе између активних неурона и нови командни путеви. Основна идеја 
аутора је да укажу на значај правилног приступа у развоју на раном узрасту, до седме 
године живота, где се одвија најинтензивнији развој можданих ћелија, и трасирају 
путеви за укупни развој личности, те је оно што се детету догађа у том периоду 
од пресудне важности за даље напредовање. Циљ рада је да истакне условљеност 
укупног когнитивног развоја личности развојем мишљења на раном узрасту, 
па је отуда начин стимулације функционалног размишљања детета на раном 
предшколском узрасту, како у породици, тако и у васпитно-образовној установи, 
изузетно значајан и захтева озбиљнији приступ. Логички задаци и проблемске 
ситуације су од пресудног значаја за развој логичких структура размишљања. 
Окружење детета, природно и друштвено, стимулише кооперативне активности 
више чула и појачава утицај на перцепцију што повећава број синапси. Методички 
приступ активностима, које за продукт имају функционално размишљање деце 
раног узраста, треба развијати на нешто тежим захтевима од тренутних 
њихових могућности како би стимулисали њихов даљи когнитивни развој.

Kључне речи: развој, рани узраст, функционално размишљање, методички 
приступ, стимулација.

КОГНИТИВИСТСКИЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ И МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ 

ВОЗРАСТЕ

В статье рассматривается когнитивистский подход к развитию 
функционального мышления в дошкольном и младшем школьном 

возрасте, т.е. в период до поступления в школу и в начальной школе. Современные  
научные взгляды о способности детского головного мозга четко указывает на то, 
что опыт который дети ежедневно приобретают, способ получения и реагирования 
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на впечатления из окружающей среды, стимулы на которые они реагируют, все 
это влияет на развитие детского головного мозга и личности в целом. В головном 
мозгу ведется непрерывный бой между нейронами, при чем появляются новые связи 
между активными нейронами и новые пути координации и регуляции. Основная 
идея авторов статьи –  указать на значение правильного подхода к развитию в 
раннем детстве, в возрасте до семи лет, когда происходит наиболее интенсивное 
развитие клеток головного мозга и когда определяются пути общего развития 
личности, так как то, что с ребенком происходит в этот период, имеет решающее 
значение для его дальнейшего развития. В работе подчеркивается зависимость 
общего когнитивного развития личности от развития мышления в раннем 
возрасте, и, таким образом, способ стимуляции функционального мышления 
ребенка в раннем дошкольном возрасте, как в семье, так и в воспитательно-
образовательном учреждении, является крайне значительным и требует 
серьезного подхода. Логические задания и проблемные ситуации имеют решающее 
значение для развитя логических структур мышления. Окружающая среда ребенка, 
естественная и социальная, стимулируют  совместную деятельность чувств и 
усиливают восприятия, что увеличивает число синапсов. Методический подход к 
деятельности, которая влияет на развитие функционального мышления у  детей 
в раннем школьном возрасте, разрабатывается с более серьезными требованиями 
к возможностям детей, что стимулирует их дальнейшее когнитивное развитие. 

Ключевые слова: развитие, ранний возраст, функциональное мышление, 
методический подход, стимуляция. 
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РАЗВОЈ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ НА 
ПОДРУЧЈУ БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

У овом раду дат је приказ развоја професионалне оријентације у Европи, 
а посебно у Југославији, с акцентом на пример Црне Горе. Показало се да 

је у Црној Гори, као и у региону, процес развоја професионалне оријентације био, а и 
данас је, покушај координираних активности између система школства, Завода за 
запошљавање, Завода за унапређивање васпитања и образовања, измена законских 
регулатива итд. У доба Југославије професионална оријентација је прошла више 
фаза и придаван јој је велики значај, да би у последње време државе бивше Југославије, 
па и Црна Гора, умногоме усклађивале њено виђење и имплементацију актуелном 
стратегијом и праксом у Европској унији. Закључено је да се без обзира на тај тренд, 
захтев да се професионално информисање и саветовање спроводи током читавог 
школовања, поготовo у основној, а касније настави и у средњој школи, у савременом 
друштву не може игнорисати. Штавише, друштвене и привредне околности 
постављају захтев да се професионално информисање и саветовање спроводи 
током читавог радног века. Обављена анализа чије резултате презентујемо има 
амбицију да користи свим заинтересованим за разумевање ширег контекста 
професионалне оријентације, њеног порекла и развоја на овим просторима, те 
послужи као основа за наредна опсежнија истраживања. 

Кључне речи: професионална оријентација, Југославија, Црна Гора, васпитање и 
образовање.

THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL 
ORIENTATION IN FORMER YUGOSLAVIA

The paper presents the results of a research of the development of professional 
orientation in Europe, specifically in Yugoslavia, i.e. exemplified by the situation 

in Monte Negro. It turned out that in Monte Negro, as well as in the whole region, the process 
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of professional orientation was, and still is, an attempt of coordinated activities of the 
educational system, the state employment agency, Institute for improvement of education, 
alternations of legal regulations, etc. In the Yugoslavian era professional orientation had 
many phases and was highly respected but, of lately, the states of ex-Yugoslavia, Monte Negro 
included, its conception and implementation are in the process of harmonization with the 
current strategy and practice in the EU. The main conclusion is, regardless of this trend, that 
the demand for professional informing and counselling should be conducted throughout 
compulsory schooling, especially in elementary, and later in secondary school, and must not 
be ignored. The performed research whose results we present here may hopefully be useful 
to all parties interested in understanding the wider context of professional orientation, its 
origins and development in our region, as well as to serve as a base for further research.

Keywords: professional orientation, Yugoslavia, Monte Negro, education.

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
В БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВИИ

В данной статье приводятся результаты исследования развития   
профессиональной ориентации в Европе, в частности в бывшей 

Югославии, с акцентом на пример Черногории. Оказывается, что в Черногории, 
а также в регионе в целом, процесс развития профессиональной ориентации до 
сих пор заключается в попытке скоординировать активности в сфере системы  
образования, получения работы, актуализации образования и воспитания, 
повышения квлификации, правовой регулятивы и пр. В бывшей Югославии 
формирование профессиональной ориентации прошло через несколько этапов и 
имело большое значение в обществе, но в последнее время государства бывшей 
Югославии, в том числе и Черногория, в значительной степени осуществляют 
стратегии и практику Европейского Союза. Авторы статьи пришли к выводу, 
что независимо от этой тенденции, требования относительно развития 
профессиональной информации и ориентации  должны осуществляться в течение 
обучения, особенно в начальной и позднее в средней школе и эти требования в 
современном обществе не могут быть игнорированы. Кроме того, общественные 
и экономические обстоятельства требуют, чтобы профессиональное развитие 
и консультирование осуществлялись в течение всего срока службы. Результаты 
проведенного  исследования могут стать полезным всем, кто заинтересован 
в понимании более широкого контекста профессиональной ориентации, ее 
развития в регионе и могут служить основой для последующих более обширных  
исследований. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, Югославия, Черногория, 
воспитание и образование. 
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Развој професионалне оријентације на подручју бивше Југославије

Увод

Професионална оријентација постоји одавно као битан сегмент васпитно-
образовног рада, а данас у готово свим државама света предузимају се активности за 
њен развој. Овај процес је временом постао обавеза основне школе и саставни део 
целокупног образовног система, али је увек био условљен променама и условима 
друштвеног и привредног развоја. Oдувек је једна од важних претпоставки, 
сегмената и показатеља за друштвени развој била слобода коју појединац има 
приликом избора занимања, односно проблем одабира погрешних занимања, 
недобијање посла у струци и накнадно обучавање запослених.

Професионална оријентација се може дефинисати као систем делатности 
које укључују професионално образовање, информисање и саветовање, који 
помажу људима да с општег разумевања живота и рада пређу на разумевање и 
прихватање реалних прилика за учење и радних околности које им се пружају (The 
Australian Blueprint for Career Development, 2010). Наведена дефиниција је једно од 
новијих прихваћених тумачења, која је довољна за готово сваки почетак бављења 
професионалном оријентацијом у савременом добу. 

У Европској унији (ЕУ) се професионална оријентација најчешће односила 
на помоћ ученицима у избору професије. Службе за професионалну оријентацију 
временом обављају и друге активности и односе се на другачије циљне групе, па 
се све више користи термин каријерна оријентација. У ЕУ се 2004. године почео 
употребљавати и термин целоживотна каријерна оријентација када је европска 
образовна политика каријерну оријентацију повезала са концептом целоживотног 
учења. Европски савет је тада донео Резолуцију ЕУ о јачању политика, система и 
пракси целоживотне каријерне оријентације у Европи (Resolution of the Council and 
of the Representatives of the Member States Meeting within the Council on Strengthening 
Policies, Systems and Practices in the field of Guidance throughout Life in Europe, 2004).  
Актуелна образовна политика Црне Горе као реферeнтну користи њену дефиницију 
која је изречена на следећи начин: „Каријерна оријентација се у контексту 
целоживотног учења односи на низ активности које омогућавају да грађани 
свих узраста и у било ком тренутку живота идентификују сопствене способности, 
компетенције и интересовања, да донесу одлуке у погледу свог образовања, 
оспособљавања и квалификација и да управљају сопственим животним путевима 
у образовном, радном и другим окружењима (срединама), у којима се њихови 
капацитети и компетенције уче и/или користе (Nacionalna strategija celoživotne 
karijerne orijentacije u Crnoj Gori 2011-2015, 2011).

Полазне основе професионалне оријентације у Eвропи

Настанак професионалне оријентације најчешће се везује за Сједињене 
Америчке Државе и Франка Парсонса (Frank Parsons) који је 1909. године објавио 
књигу Избор професије (Choosing a Vocation) и основао 1908. године у Бостону 
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Биро за занимања ( The Vocation Bureau), односно прво саветовалиште за избор 
занимања, са циљем помоћи младима приликом избора занимања у складу са 
њиховим интересовањима и способностима. Конструисане су и прве скале за 
мерење способности, које су се користиле за професионалну оријентацију. У 
Европи се готово у исто време увиђа потреба и неопходност за професионалном 
оријентацијом. 

По Гају Синоару (Gay Sinoir), постоје трагови да су већ у XIX веку у Француској 
третирана одређена питања професионалне оријентације. Крајем XIX и почетком 
XX века почињу да се развијају методе психолошких испитивања значајних и за 
питања прoфесионалне оријентације. Године 1896. Алфред Бине (Alfred Binet) 
заједно са Виктором Анријем (Victor Henri) објављује чланак La psychologie 
individuelle у коме говори о тестовима за мерење комплекснијих менталних 
функција. Бинеове концепције тестирања се 1905. године остварују кроз прву Бине 
Симонову скалу интелигенције и представљају полазну основу за тестирање које 
се користи приликом професионалног саветовања (Brančić i Tarbuk, 1974). Веома 
је важно истаћи и то да је влада Француске 1922. године донела декрет (Le décret 
du 26 septembre 1922 relatif à l’orientation professionnelle) који доприноси оснивању 
тзв. канцеларија за професионалну оријентацију. Ове канцеларије су доприносиле 
сарадњи стручњака који раде на професионалној оријентацији са: наставницима 
основних школа, лекарима и особљем бироа за запошљавање. У Паризу 1928. 
године долази до оснивања Националног института за професионалну оријентацију 
(L’Institut national d’orientation professionnelle). Главна активност овог института је 
било стручно оспособљавање људи који раде на професионалној оријентацији, 
тј саветодаваца. Иначе, после II светског рата, 1951. године у Паризу долази до 
оснивања Међународног удружења за професионалну оријентацију (Association 
internationale pour l’orientation professionnelle) (Mandić i sar., 1982). Од 1956. године члан 
овог удружења је било и Југословенско удружење за професионалну оријентацију. 

У Енглеској су почетком XX века, тачније 1909. године, услед доношења Закона 
о раду (The Labour Exchanges Act), постављени темељи за оснивање посебне службе 
за запошљавање младих. Ова служба је била под надлежношћу Министарства рада, 
a подразумевала је и помоћ, тј. саветовање приликом запошљавања (Brančić i Tarbuk, 
1974). Упоредо с овом институцијом долази до отварања других сличних служби. 
На пример, Национални институт за индустријску психологију (National Institute 
of Industrial Psychology) основан 1921. године у Лондону, активно се бавио још од 
1922. године проблемима професионалне оријентације. У оквиру делатности овог 
института организована су саветовања, одржавани су курсеви за оспособљавање 
кадра за професионалну оријентацију, а вршена су и разна истраживања у оквиру 
ове проблематике.

Законска основа професионалне оријентације и службе за запошљавање 
ученика у Немачкој постављена је Владиним едиктом из 1918. године. После I 
светског ратa долази до отварања канцеларија за професионалну оријентацију као 
и у бројним земљама Европе. Функције ових канцеларија се у односу на друге земље 
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проширују на проблеме анализе радних места, припреме упитника и конструкције 
тестова. У доба нацизма професионална оријентација се подређује интересима 
и захтевима тако усмерене државе, те се психофизичке способности испитују у 
сврху њиховог ефективног учешћа у националсоцијализму. После II светског рата, 
професионална оријентација се почиње третирати као помоћ ученицима, што 
постаје и саставни садржај васпитно-образовног рада. Године 1967. у Нирнбергу 
долази до оснивања Института за тржиште рада и истраживање занимања (Das 
Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB)) (Marušić, 1986).  Дакле, у Немачкој 
се може уочити висок степен разноврсних активности на подручју професионалне 
оријентације од почетка XX века. 

Совјетски Савез је услед процеса индустријализације 20-их и 30-их година XX 
века такође осетио потребу за развојем професионалне оријентације. Посвећивала 
се посебна пажња проблему избора занимања за политехнологизацију школа 
које би требало ученицима да отворе приступ читавом низу занимања (Brančić 
i Tarbuk, 1974). Под утицајем педологије и експерименталне педагогије, дошло је 
до оснивања прве институције за избор занимања – Централне лабораторије за 
професионалне консултације и професионални избор, која је почела да разрађује 
систем школске професионалне оријентације. На тај начин је 30-их година XX века 
професионална оријентација почела активно да се развија и примењује у пракси. 
Током периода од 1930. до 1933. године отворено је 47 бироа за професионалне 
консултације, који су, између осталог, обучавали професионалне консултанте. У 
школама су се питањима професионалне оријентације (професионалног избора 
занимања) бавили наставници. После II светског рата развој професионалне 
оријентације укључује бројне активности, као што је нпр. саветовање приликом 
пружања помоћи омладини за избор занимања, а 1969. године је донесена 
Резолуција о професионалној оријентацији омладине (О профессиональной 
ориентации учащейся молодежи) са циљем да подстакне рад у школама у складу са 
занимањима која су била неопходна привреди. 

Развој професионалне оријентације у Југославији

Прве стручне публикације и специјализоване институције из ове области 
на просторима бивше Југославије јављају се 20-тих година XX века, на пример: О 
примењеној психологији (Zavišić, 1924). У условима индустријске неразвијености 
земље, појављивање и оснивање установа за професионалну оријентацију 
остваривало се најчешће на основу иницијатива појединаца. На пример, значајан 
допринос развоју професионалне оријентације дао је Милан Шевић, који се 
приликом свог рада позивао на примере из САД-а и залагао се за то да у школама 
треба да постоје саветници за одређивање занимања, јер је у то време у Бостону 
свака школа имала по два саветника за професионалну оријентацију (Vujisić Živković, 
2013). У Београду је 1929. године основан Одсек за психометријска испитивања 
ученика у привреди у оквиру Централног хигијенског завода, а 1930. године 
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Психометријски институт за професионалну оријентацију малолетних преступника, 
у оквиру Криминалистичког института Правног факултета. Године 1931. у Београду је 
основано Саветовалиште за избор занимања (Brančić, 1986). Ипак, још дуги низ година 
ова активност се није развијала на ширем плану. Њен интензивнији развој почиње с 
индустријализацијом и привредним развојем земље. Већа пажња професионалној 
оријентацији посвећује се од 1950. године. Наиме, тада се уводе законске обавезе 
професионалне оријентације у школама, што илуструје нпр. Општи закон о 
школству (1958) који налаже школама да помажу ученицима при избору будућег 
занимања. Такође, значајно је истаћи да се у Друштвеном плану развоја СР Србије 
у периоду 1966-1970 (1966) године наводи да је потребно развијати професионалну 
оријентацију у основној и средњој школи, као и ван њих. С обзиром на то да је свест о 
значају професионалне оријентације и њеној имплементацији у школама текла веома 
споро и слабим интензитетом, наметала се потреба да професионално оријентисање 
постане интегрални део процеса васпитања и образовања. Стога, у саставном делу 
Закона о основном образовању и васпитању (1978), у одељку под називом Правци 
даљег развоја основног образовања и васпитања, професионална оријентација је 
укључена као активност која се реализује и у основној школи. У јуну 1984. године, 
Просветни савет СР Србије је усвојио нови Заједнички план и програм васпитно-
образовног рада у основној школи. Саставни део тога плана чине Основе програма 
професионалне оријентације за основну школу. Дакле, оне су донете тек 26 година 
након што је ова активност законским документом постављена као обавезан део 
васпитно-образовног процеса (Milovanović, 1985). То се може посматрати као 
веома значајан корак у установљавању организованог процеса професионалне 
оријентације у Србији.

Прве установе које су се бавиле професионалном оријентацијом у Хрватској 
биле су Станица за савјетовање при избору занимања, која је основана 1931. године, 
а започела с радом 1932. године, и Психологијски институт у Загребу (основао га је 
Рамиро Бујас 1929. године). После II светског рата ове институције престају с радом 
услед политичких и идеолошких прилика у земљи. Почетком педесетих година 
почиње с радом Служба за професионалну оријентацију, оснивањем Савјетовалишта 
за избор занимања у Загребу 1952. године. Ово саветовалиште је имало подршку 
Катедре за психологију Филозофског факултета у Загребу, што je помогло подизању 
квалитета његовог рада. Од 1957. године Саветовалиште за избор занимања ради 
под називом Центар за професионалну оријентацију Загреб, уз бољу организацију и 
на вишем нивоу. Усвајањем Закона о служби за запошљавање радника 1960. године 
у процес професионалне оријентације се укључио и Завод за запошљавање, који је 
тада и основан. Таква пракса се наставила и даље са Централном службом Завода за 
запошљавање у Загребу и бројним подручним службама широм Хрватске.

Велики допринос развоју професионалне оријентације у Хрватској дао је 
Зоран Бујас. У уџбенику Основе психофизиологије рада) можемо наћи тадашња 
виђења професионалне оријентације, од којих су многа заступљена и данас. У њему 
се истиче потреба побољшања дотадашњег процеса професионалног оријентисања 
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чинећи га еластичнијим и прогресивнијим, процесом који ће ускладити 
индивидуалне и друштвене интересе (Bujas, 1964). Хрватски психолог Фране Јакелић 
који се бавио процесом професионалне оријентације, у уџбенику Одгој у обитељи 
и избор занимања анализира професионалну оријентацију као процес у коме је 
могуће издвојити три главне фазе: припрема, саветовање и праћење (Jakelić, 1983). 
Оне су и данас главне фазе којима тече процес професионалне оријентације. На 
развој професионалне оријентације у Хрватској су утицали и резултати до којих су 
дошли експерти Центра за кадровска истраживања Економског института у Загребу 
(Analiza i srednjoročna projekcija razvoja kadrova SRH 1967-1980, 1975). Они су углавном 
ишли у прилог тадашњој Концепцији професионалне оријентације (1969) у којој 
су разјашњена питања слободе избора занимања, друштвених потреба за кадром, 
професионалне селекције и тако даље (Marušić, 1986). 

Прва агенција која се бавила професионалним усмеравањем у Словенији 
је основана 1938. године. Њено оснивање се сматра почетком рада у домену 
професионалног усмеравања, саветовања и стручне праксе. Велики утицај на рад 
ове агенције је имао Михајло Растохар, који је 1951. предложио да се агенција 
за професионално усмеравање оснује у Љубљани (Šlibar, 2011). Иначе, процес 
развоја професионалне оријентације после II светског рата у Словенији се 
одвијао кроз оснивање центара за професионално информисање, слично као и у 
Србији и Хрватској. У то доба се појављују бројни аутори који сматрају да процес 
професионалне оријентације треба наставити и допунити у току средњошколског 
образовања и касније после завршетка школовања. Тако нпр. Франце Ковач 1958. 
године истиче важност праћења омладине после завршетка професионалног 
избора, у периоду адаптације на посао, како би се видело колико је успешан тај 
избор био, да би се у случају неуспеха пружила одговарајућа помоћ појединцима 
(Marušić, 1986). У периоду од 1959. до 1963. године одржавали су се тзв. месеци 
професионалног усмеравања, у оквиру којих су постојале бројне активности којима 
се настојало помоћи младима приликом избора њихове будуће професије. Јан 
Макарович је 1964. године саставио aнкету о избору занимања којом су анкетирани 
сви ученици осмог разреда основне школе, а резултати су коришћени за праћење 
успешности у току школовања и касније у раду. То је резултирало увођењем досијеа 
професионалне оријентације који је требало да ученике прати кроз разреде. Досије 
се допуњавао психолошким тестирањима, здравственим прегледима и слично. Ови 
досијеи су касније поставили темеље за данашња лонгитудинална истраживања у 
овој области и праћење професионалног избора ученика (Marušić, 1986). Допринос 
развоју професионалне оријентације у Словенији дао је и Јединствени програм 
рада у служби за запошљавање донет 1970. године. Овим програмом обухваћене 
су бројне активности, методе, технике итд. које се индиректно и директно односе 
на процес професионалног оријентисања, али је и овај програм део активности и 
домета исцрпљивао завршетком школовања. 

У периоду од 1971. до 1982. године, на просторима бивше Југославије 
реализоване су бројне активности које су допринеле координираном раду на 
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развоју професионалне оријентације. На пример, сваке четврте године су одржаване 
скупштине Југословенског удружења за професионалну оријентацију (основaног 
1956. године), а на њима су између осталог операционализовани континуитет 
професионалне оријентације и њено повезивање с радом у радним организацијама. 
Значајна активност је и Концепт поклицнега усмјерјања – семинар одржан 1972. у 
Словенији. Франце Ковач је представио закључке са семинара при чему је истакао 
појам и процес избора каријере и закључио да се професионална оријентација 
мора налазити свуда где се човек налази, живи и ради током читавог живота. Сложио 
се с поставком и применом концепта професионалне оријентације у Хрватској, с 
тим што је сматрао да професионалну оријентацију треба увести и даље, односно 
у процес рада (Kovač, 1972). Први конгрес професионалне оријентације, који је 
био у складу са важећом концепцијом професионалне оријентације (Koncepcija 
profesionalne orijentacije u samoupravnom socijalističkom društvu, 1982) одржан је 1982. 
године у Опатији, где се продубљује улога и значај школе у процесу професионалне 
оријентације, као и важност повезивања овог процеса са радним организацијама. 
На њему су учествовали сви актери процеса професионалне оријентације, односно 
представници школства, кадровских служби предузећа, здравства, науке и други. 
Изнесени су резултати бројних истраживања и студија које су рађене у домену 
професионалне оријентације (Marušić, 1986). 

Значајно је истаћи као илустративни пример о Македонији истраживање 
Вангела Јанкуловског и Михајла Видоевског (1982) који су проучавали углед појединих 
занимања. Дошли су до података да је углед одређене професије детерминисан 
економским и политичким статусом, а да омладина није довољно информисана и 
упућена у области професионалног оријентисања. Иначе, процес професионалне 
оријентације у Македонији одвијао се готово по истом принципу, моделу и у складу 
са важећим законима као и у осталим републикама бивше Југославије.

Рад на професионалној оријентацији у Босни и Херцеговини почиње од 
1954. године. Покретач развоја је било оснивање Југословенског удружења за 
професионалну оријентацију. Тих година су на професионалној оријентацији 
највише радили заводи за запошљавање који су у свом саставу имали службе за 
професионалну оријентацију. У Закону о служби за запошљавање радника (1960) 
захтева се формирање служби за професионалну оријентацију. Улога ових служби 
се огледала у изграђивању и развијању програмских основа ваннаставних облика 
рада на професионалној оријентацији ученика као што су: предавања, индивидуално 
информисање и анкетирање ученика и родитеља, радио-телевизијске емисије, 
изложбе, посете радним организацијама и образовним установама; филмске 
представе; писмени и ликовни радови ученика; информације путем штампаног 
материјала итд. (Mandić i sar., 1982). До 1968. године, службе за професионалну 
оријентацију су се формирале при скоро свим заводима за запошљавање.

Формирањем Заједничке комисије за психологију професионалне 
оријентације републичких завода за запошљавање радника 1973. године дошло 
је до темељнијег рада на конструкцији, адаптацији и стандардизацији ваљаних 
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и поузданих инструмената за рад у професионалној оријентацији. У оквиру 
социјалистичког друштва какво је тада било заживела је активност школа на 
подручју професионалне оријентације, првенствено услед увођења педагошко-
психолошке службе, те професионална оријентација постаје саставни део прво 
основне школе, а касније и школа средњег усмереног образовања. На Филозофском 
факултету у Сарајеву, у оквиру Одсјека педагогија-психологија уводи се чак и течај 
(наставни предмет) професионалне оријентације (Mandić i sar., 1982). 

Професионална оријентација у Црној Гори

У Црној Гори се као почетак организоване стручне активности 
професионалне оријентације може сматрати формирање Завода за запошљавање 
1960. године. Заводи за запошљавање као самосталне установе у Црној Гори 
формирани су 1963. године, на основу Закона о служби за запошљавање радника 
(1960). Поред општинских и међуопштинских, формиран је и Републички завод 
за запошљавање за послове од заједничког интереса за Републику. Након 
тога, ова активност се проширује на основне и средње школе, као и заводе за 
унапређивање васпитања и образовања. Временом је овај процес укључивао 
и привредне организације у оквиру кадровских послова. Улога Завода за 
запошљавање у развоју система професионалне оријентације била је двострука. 
Прво, реализовали су програме непосредно везане за њихову основну делатност, 
као што су професионално информисање, саветовање и усмеравање лица с 
евиденције незапослених ради њихове припреме и укључивања у рад, вршење 
професионалне селекције, припреме за избор школе за наставак школовања 
и сл. Друго, ту су спадали и програми пружања стручне помоћи основним и 
средњим школама у изради и реализацији њихових програма професионалне 
оријентације (Polović, 1996). Доношење Закона о удруженом раду, као и Уставне 
промене из 1974. године доводе и до измене институционалних оквира, статуса 
и функције професионалне оријентације у свим њеним делатностима. Пошто је 
у целој Југославији уведен систем средњег усмереног образовања, долази до 
потпуног занемаривања професионалне оријентације у основној школи. Ови 
садржаји се пребацују за први и други разред средње школе. Приликом развоја 
и реализације програма професионалне оријентације појавили су се извесни 
проблеми и тешкоће. С обзиром на то да је у том периоду дошло до промена у 
укупном систему васпитања и образовања, знатно су се мењали и положај и 
функције професионалне оријентације. Тако она временом обнавља пређашње 
функције у основној школи и постаје један од интегралних делова укупног 
васпитно-образовног процеса. Распадом Југославије у више фаза од 1991. до 2006. 
године рад на развоју професионалне оријентације у бившим југословенским 
републикама имао је разноврсне облике и интензитет, да би у последње време све 
више ишао ка савременим виђењима концепције професионалне оријентације у 
свету, а посебно у ЕУ.
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Веома значајан чинилац у реализацији професионалне оријентације у Европи 
је Еврогајданс (Euroguidance) мрежа. Она представља европску мрежу националних 
центара професионалне оријентације који повезују системе професионалног 
усмеравања у Европи, те подстичу мобилност и пружају стручну помоћ и подршку 
особама које се баве професионалном оријентацијом. Она чини саставни део 
програма за целоживотно учење и обухвата више од 40 националних центара из 
33 европске земље. Два главна циља постојања ове мреже огледају се у промоцији 
европске стратегије у професионалном усмеравању и пружању информација о 
целоживотном професионалном усмеравању и мобилности у циљу доживотног учења 
(Glivetić, 2011). Циљна група ове мреже су стручњаци за професионално усмеравање, 
ученици, студенти, родитељи и особе које се баве оспособљавањем и образовањем 
професионалних саветника (педагози, психолози и други), као и сви остали учесници 
овог процеса. Ова мрежа је у интеракцији са другим европским мрежама и националним 
и локалним властима. Као чланице ЕУ, део ове мреже су и Словенија и Хрватска.

У земљама бивше Југославије које нису чланице ЕУ углавном постоје 
многи приступи професионалној оријентацији, али не и довољно систематска 
оријентација ученика, нпр. приликом уписа на факултете. Најчешће активности 
професионалне оријентације су: сајмови образовања, рекламне кампање високих 
школа, дискусије са експертима из одређених струка, тестови професионалних 
способности, могућности и аспирација итд. У Црној Гори и Србији ове активности 
подржавају ЦИПС (Центар за професионално информисање и саветовање) и Завод 
за запошљавање (Dubravac Šigir, 2011). 

Данас у Црној Гори циљ професионалног саветовања (у контексту 
оријентације) није усмерен само на процену способности и особина личности, већ 
и на подстицање професионалног развоја личности. Оно има и васпитно-образовну 
функцију, а њиме се појединцу помаже да боље и ефикасније функционише у 
новим улогама (Kovačević, 2007). На развој професионалне оријентације утичу 
и бројне друштвене и политичке промене које се одвијају, као и актуелна 
економска ситуација у држави, висок степен незапослености, као и ограничене 
могућности запошљавања. Због свега тога, овај процес се не може ограничити 
само на интеракцију индивидуалних и друштвених фактора, нити компромиса међу 
њима, већ је диктиран потребама и условима у друштву. Улога професионалне 
оријентације постаје све важнија, тежа и сложенија, а самим тим она добија и још 
већи значај и утицај на укупан развој друштва и државе. 

У Црној Гори постоје различити домени, односно нивои у којима се спроводи 
процес професионалне оријентације.

У основној школи су заступљене три фазе процеса професионалне оријентације: 
- кроз разредну наставу – пратити, подстицати и усмеравати професионални 

развој свих својих ученика. Требало би да ученици кроз ову припремну фазу 
упознају основна питања у вези с избором занимања;

- кроз предметну наставу – анализом садржаја који су непосредно везани 
за одређене аспекте професионалне оријентације, одабир одговарајуће средње 
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школе, образовних профила, специфичности одговарајућих занимања итд. Неки 
наставни предмети могу помоћи при схватању биофизиолошких захтева струка и 
занимања, да се разумеју фактори друштвеног развоја, подела рада итд.;

- кроз изборну, додатну, допунску наставу, слободне активности и друге 
облике наставе – погодне за потпунију обраду појединих садржаја професионалне 
оријентације за које у редовној настави није било довољно простора (Polović, 1996).

Процес професионалне оријентације у средњој школи реализује се кроз 
процес редовне наставе, активности и циљеве које смо већ навели за основну 
школу, али имамо и неке специфичне облике, као што су:

- подстицање ученика путем одговарајућих садржаја рада на коначно 
опредељивање за даљи правац професионалног развоја;

- идентификовање професионалних намера и планова ученика;
- упознавање ученика завршних разреда са карактеристикама студијских 

програма на вишим школама, факултетима, условима уписа, капацитетима итд.;
- пружање основних информација матурантима о могућностима 

запошљавања с одређеним занимањима, о образовању уз рад и напредовању на 
послу, правима на основу незапослености итд.;

- развијање стваралачког односа према раду, превазилажење одређених 
предрасуда о раду у појединим занимањима и подручјима;

- континуирано помагање, систематско праћење и подстицање 
професионалног развоја ученика у склопу њихове припреме да самостално могу 
доносити одлуке о свом професионалном развоју итд. (Polović, 1996).

Надлежни органи државе такође имају значајну улогу у обезбеђивању основних 
предуслова за успешно функционисање система професионалне оријентације. Они 
се ангажују на иницирању, предлагању и обликовању законских прописа из области 
образовања, са циљем да се дефинишу правне основе и институционални оквири 
деловања система професионалне оријентације, како унутар појединих видова 
образовања тако и образовног система у целини (Polović, 1996). Притом, активности 
надлежних институција су континуирано у процесу преиспитивања и усклађивања 
са стратегијом и праксом професионалне оријентације у ЕУ. 

Новитет на подручју професионалне оријентације су и појаве превазилажења 
граница између различитих врста оријентисања и саветовања. Саветничке 
службе које су лоциране у различитим институцијама имају више или мање јасно 
одређену мисију: образовање, запошљавање, социјалну заштиту и слично. У складу 
с одређеном мисијом, ове службе се прилагођавају појединим врстама услуга. У 
пракси је присутан вишеструки приступ овом подручју (Tržište rada i zapošljavanje, 
2003). Поред наставних планова и програма у основним и средњим школама, у област 
професионалне оријентације спадају и бројни документи о програмским задацима 
и организацији педагошко-психолошке службе, правилници о евиденцијама у 
образовању, критеријуми за финансирање појединих облика васпитно-образовног 
рада итд.



558

Милица Јелић, Вучина Зорић

Закључак

У данашњем времену поимања и реализације професионалне оријентације 
веома је комплексан, перманентан и обухватан рад бројних институција. Делимо 
мишљење да се савремена професионална оријентација заснива на концепцији 
избора занимања и радног места као процеса који се састоји од низа личних 
избора човека и доношења одлука значајних за његов даљи професионални 
развој. Активности у домену професионалне оријентације постоје од давнина 
као незаобилазан сегмент васпитно-образовног рада, а данас се професионална 
оријентација препознаје као неопходна делатност у скоро свим државама света и 
постала је обавезан део наставног рада и целокупног васпитно-образовног система. 
Све више се у свету истиче значај улагања и разрађивања концепта професионалне 
оријентације како у васпитно-образовном систему, односно институцијама, тако и у 
каснијем професионалном ангажману, раду и животу човека.

Показало се да је у Црној Гори процес професионалне оријентације на 
завидном нивоу и у великој мери у складу са трендовима и стратегијама у ЕУ 
у тој области. Животне, привредне и друштвене околности постављају захтев 
да се професионално информисање и саветовање спроводи током читавог 
школовања, поготово у основној школи, а касније настави на тој основи и у средњој. 
Због тога се у основним и средњим школама организују различити програми 
професионалне оријентације, које треба стално надограђивати и побољшавати 
да би на тај начин овај процес у пуном обиму помогао и ученицима и друштву у 
целини. Темељније, мултидисциплинарно, стручно планирање и спровођење 
професионалне оријентације и њена боља повезаност са целокупним васпитно-
образовним системом требало би да допринесе стварању повољнијих услова за 
рад, запошљавање, васпитање и образовање способних иницијативних младих 
људи пред којима је потенцијално успешна каријера и испуњен пословни сегмент 
живота. 
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ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ 
ЗАВОДУ ЗА МАЛОЛЕТНИКЕ У ВАЉЕВУ

Образовање штићеника у казнено-поправним заводима за 
малолетнике у нашој земљи нема дугу традицију. Стога питања у 

вези с организацијом и начином остваривања образовања, а нарочито основног 
образовања, остају и даље отворена. Из тог разлога предмет овог рада чини 
приказ процеса стицања основног образовања штићеника у казнено-поправном 
заводу за малолетнике. Како је Казнено-поправни завод за малолетнике у Ваљеву 
тренутно једина установа у нашој земљи у којој се малолетни учиниоци кривичних 
дела налазе на извршавању казне малолетничког затвора, решавање питања у 
вези са стицањем њиховог основног образовања у овој установи завређује пажњу. 
У раду је дат приказ квалитативног истраживања обављеног у овој установи. 
Истраживањем су обухваћени наставници који предају штићеницима у школи 
унутар Казнено-поправног завода за малолетнике у Ваљеву. Закључује се да 
испитани наставници оцењују постојећу организацију и начин остваривања 
основног образовања штићеника у овој установи углавном позитивно, иако указују 
на поједине материјалне, просторне и техничке проблеме. Истраживање истиче 
значај и вредност овог облика образовања за штићенике, а нарочито за њихову 
даљу ресоцијализацију и интеграцију у друштво након изласка из завода, али и 
важност педагошке науке у решавању питања у вези с образовањем штићеника у 
казнено-поправним заводима за малолетнике.

Кључне речи: основно образовање, казнено-поправни завод за малолетнике, 
штићеници, организација основног образовања.

ELEMENTARY EDUCATION IN THE CORRECTIONAL 
INSTITUTION IN VALJEVO

Education of the residents in correctional institutions for juveniles has not a 
long tradition in our country. That is the reason why many questions linked 

to the organization and forms of their education, especially elementary education, remain 
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open. The scope of this article is to present the process of acquiring elementary education 
of the residents in the correctional institution for juveniles. Since the Correctional Institute in 
Valjevo is the only institution for juveniles  in our country at the moment, in which juvenile 
offenders spend their time penalties, the question of their education in the institution is 
worth our attention. The paper presents the results of a qualitative research conducted in this 
institution. The exeminees were the teachers who teach the residents in the school which is 
within the Correctional Institute in Valjevo. The teachers evaluated the existing organization 
and education of residents mainly positively, and singled out only some financial, space, 
and technical problems. The research pointed out the importance and value of this form of 
education for the residents, especially for their subsequent resocialization and integration in 
the society after leaving the Institute, as well as the importance of pedagogy for solving the 
problems of educating residents of correctional instutions for juveniles.

Keywords: elementary education, correctional institution for juveniles, residents, 
organization of elemantary education.

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДОМЕ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ  В ВАЛЕВО

Образование детей в учрежденияхх для несовершеннолетних 
правонарушителей в нашей стране не имеет давнюю традицию. 

Поэтому, вопросы, связанные с организацией и способами осуществления образования, 
особенно начального обучения, остаются открытыми. По этой причине, предметом 
данной работы является обсуждение процесса начального образования детей в 
исправительном доме для несовершеннолетних правонарушителей в городе Валево. 
Так как это учреждение в настоящее время является единственным учреждением 
такого типа в нашей стране, решение вопросов, связанных с осуществлением 
основного образования в этом учреждении, заслуживает особое внимание. В статье 
представлены результаты качественного исследования, полученные на основе 
анкетирования работающих в этом учреждении учителей. Анализ результатов 
показывает, что анкетированные учителя оценивают существующую организацию 
и способ осуществления начального образования в основном положительно, хотя 
указывают на некоторые материальные, технические и просторные проблемы. 
Данное исследование подчеркивает важность и ценность этой формы образования 
для детей и особенно для их ресоциализации и интеграции в общество после выхода 
из исправительного учреждения, а также указывает на важную роль педагогической 
науки при решении вопросов, связанных с образованием детей в учреждениях для 
несовершеннолетних правонарушителей. 

Ключевые слова: начальное образование, исправительные учреждения для 
несовершеннолетних, подопечные дети, организация начального образования. 
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ПРИСТУП КОНЦЕПТУАЛНЕ ПРОМЕНЕ У НАСТАВИ ФИЗИКЕ

Последњих двадесет година обављено је много истраживања која за 
предмет имају наставу физике, а усмерена су ка испитивању ученичких 

мисконцепција и могућности и начина превазилажења тог проблема. Бројност 
таквих истраживања проистиче из чињенице да су мисконцепције најзначајнији 
фактор који негативно утиче на ученички академски успех. Може се приметити 
да се већина истраживања бави приступом концептуалне промене, чији је циљ 
елиминисати проблем мисконцепција и побољшати учење. Приступ концептуалне 
промене односи се на примену многих стратегија подучавања које се тичу концепата, 
принципа и феномена у физици. У овом раду дат је, након објашњења основних одлика 
приступа концептуалне промене, приказ неких стратегија подучавања и метода 
које се могу користити у настави физике а које су развијене у оквиру тог приступа. 

Кључне речи: концепти, мисконцепција, настава физике, приступ концептуалне 
промене.

CONCEPTUAL CHANGE APPROACH IN THE TEACHING OF PHYSICS

Last twenty years witnissed many researches of the physics teaching practice, 
aimed at examining the students’ misconceptions and the possibilities of 

surpassing this problem. The large number of these researches originates in the fact that 
misconcetions are the most important factor of poor academic achievement of students. 
It is worth noting that the majority of the researches deal with the conceptual changes 
aimed at eliminating the problem of misconceptions and improve learning. Conceptual 
change approach involves the application of various teaching strategies related to concepts, 
principles and phenomena in physics. The paper offers, after the explanation of the main 
features of the conceptual change approach, the review of some teaching strategies and 
methods, developed within this approach, which may be helpful for teaching physics.

Keywords: concepts, misconceptions, physics teaching, conceptual change approach.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ

В течение последних 20 лет были проведены многочисленные 
исследования о различных проблемах в преподавании физики, 

направленные на изучение ученических возможностей и заблуждений (мисконцепции) 
и путей преодоления этих  проблем. Обилие таких исследований связано с тем, что 
заблуждения в обучении – один из самых важных факторов, который отрицательно 
влияет на успеваемость учащихся. Следует отметить, что в большинстве 
исследований рассматривается подход концептуального  изменения, который 
направлен на устранение проблемы недопонимания и на улучшение обучения. 
Этот подход дотрагивает реализацию многих учебных стратегий, таких 
как концепция, принципы и явления в физике. В данной статье обсуждаются 
основные  характеристики подхода концептуальных  изменений и приводится 
обзор некоторых стратегий обучения и методов, разработанных в рамках 
этого подхода, которые могут быть использованы в преподавании 
физики. 

Ключевые слова: концепция, заблуждение в обучении, преподавание физики, подход 
концептуальных изменений. 
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Приказ књиге:

ОБРЕНОВИЋИ: ДЕТИЊСТВО 
И ОБРАЗОВАЊЕ – ПРОСВЕТА И ШКОЛСТВО 

У РУДНИЧКО-ТАКОВСКОМ КРАЈУ (1815–1903–2015)
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Јубилеји су прилика за подсећање на заборављене или занемарене личности 
и институције, за нове увиде у поједине аспекте њиховог формирања и деловања 
у одређеној историјској епохи и значење за данашње генерације. Ову чињеницу 
имао је на уму професор Филозофског факултета у Београду, Недељко Трнавац, 
намењујући своје најновије дело „младежи и народу, поводом 200 година од Другог 
српског устанка“.

Књига Обреновићи: детињство и образовање – Просвета и школство у 
рудничко-таковском крају (1815–1903–2015), састављена је од две целине: једне, 
посвећене Обреновићима и њиховом породичном кругу, анализи њиховог 
одрастања и образовања, и друге, посвећене прегледу развоја школства у 
рудничко-таковском крају у последња два века. Омеђена на одређене личности и 
крај, ова књига има шире значење од завичајне историје, на које бисмо се у овом 
приказу нарочито осврнули.

Династички континуитет код Срба је падом под туђинску власт био драстично 
прекинут, па су стваране црквено-етнархијске династије, попут Петровића у 
Црној Гори, односно, тзв. народне династије у новоослобођеној Србији. Проблем 
васпитања вишег слоја, а у оквиру њега васпитања престолонаследника, био 
је истакнут од касног средњег века у педагошким списима у западној Европи, а 
одавно је тема историје педагогије како на Западу тако и у Русији. Осим проучавања 
детињства и образовања, Петра Другог Петровића Његоша, мотивисаног књижевно-
историјским разлозима, ми до сада нисмо имали прилику да се неко огледа у 
проучавању васпитно-образовног пута наших владара. То је прва тема и први 
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незаобилазан допринос ове књиге у систематском проучавању нашег педагошког 
наслеђа.

Код Обреновића као народне династије тај пут, разумљиво, креће народном 
педагогијом, да би већ за кнеза Михаила и сроднике из његове генерације настао 
организованији рад на образовању. У случајевима кнеза, потом краља Милана и 
његовог сина Александра већ имамо организовано образовање прилагођено 
замишљеним потребама будућег владара, али у оба случаја, у неповољним 
условима, под влашћу намесништава, без успостављених здравих породичних 
односа, неопходних у васпитању личности, па и владареве.

Професор Трнавац је савесно и систематично изложио доступне податке о 
образовању свих владара из куће Обреновића, њихових сродника, као и блиских 
породица Вукомановића и Луњевица. Овај приступ омогућио је поглед на 
васпитање новоуспостављеног вишег слоја, од задружних школа до коришћења 
приватних, дворских учитеља, у које су спадали и неки од најученијих људи овог 
доба. Надомештен је један аспект у сагледавању Обреновића и Србије њиховог 
времена који је до сада недостајао.

Други врло значајан аспект рада професора Трнавца односи се на 
расветљавање улоге Обреновића, пре свега родоначелника династије, Милоша, 
на просветном пољу. Стереотип о „оријентално неписменом“ кнезу, заснован 
на познатом писму Вука Стефановића Караџића, разбијен је пре свега на основу 
досадашњих домета наше историографије у проучавању овог питања, мислимо 
пре свега на одговарајуће радове Владимира Стојанчевића и Јована Милићевића. 
Укрштајући њихове генерализације и другу доступну грађу, професор Трнавац 
је снажно и трајно побио мит о Милошевој антипросветитељској улози, што 
представља значајан допринос историји националне педагогије и школства, са 
којим ће морати да рачуна сваки наредни истраживач овог периода, али и сваки 
педагошки образован грађанин Србије.

У истраживању других аспеката образовања Обреновића аутор се ослонио 
на радове професора Радоша Љушића, најбољег познаваоца династичке историје 
Србије XIX века, као и на радове историчара млађе генерације Сузане Рајић, Ане 
Столић и других. Подједнаку пажњу поклонио је грађи коју су оставили савременици 
периода о коме пише или њихови генерацијски настављачи.

Наведена одлика књиге професора Трнавца посебно је дошла до изражаја 
у прегледу развојa школства у рудничко-таковском крају, у којој он из улоге 
утемељивача школске педагогије као научне дисциплине у Србији даје вредне, 
документоване и синтетизоване напомене о задружним и државно-општинским 
сеоским школама у Србији XIX века, које би промакле историчарима без школско-
педагошког образовања. Тиме је слика школа, учитеља и ученика која се излаже у 
књизи поузданија, прелазећи значај завичајног прегледа школског развоја.

Резултати истраживања професора Недељка Трнавца заслужују, дакле, да 
буду читани у години великог јубилеја двестагодишњице Другог српског устанка, 
из најмање три разлога:
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- дат је први пут у нашој педагошкој историографији преглед васпитања 
будућих владара;

- развејане су широко распрострањене предрасуде о просветном учинку 
владе Обреновића;

- пружен је увид у развој сеоског школства у средишњем пределу Србије, који 
по својим резултатима надилази завичајну културну историју рудничко-таковског 
краја, обезбеђујући јој заузврат трајно место у националној историји школства.

Најзад, књига професора Трнавца написана је однегованим језиком који краси 
јасна, језгровита реченица, са богатим илустративним прилозима и изванредно је 
графички обликована.
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Монографија Где станује квалитет (књига 2) – истраживање са децом праксе 
дечјег вртића је још једна значајна научна студија проф. др Драгане Павловић 
Бренеселовић у области предшколске педагогије. Кроз најновију монографију, као 
и већи број до сада објављених монографија, студија и истраживачких научних 
радова, проф. др Драгана Павловић Бренеселовић развија системски приступ 
питањима предшколске педагогије. 

Полазећи од теоријских поставки социокултурне теорије развоја и учења, 
социологије детињства, постмодернизма и постструктурализма и на њиховим 
основама насталих документа о правима детета, у монографији Где станује 
квалитет (књига 2) – истраживање са децом праксе дечјег вртића уношењем 
нових мотива наставља се стилизовање слике о детету као компетентном учеснику 
са правима на учешће, слике о детињству као вредној и видљивој друштвеној 
категорији и слике о дечјем вртићу као заједници учења у којој је васпитање 
усмерено на добробит детета и сарадњу. 

Структуру књиге чине четири целине у оквиру којих је представљено више 
од двадесет тема: Пут до истраживања са децом (теоријска, етичка и методолошка 
основа истраживања са децом; консултовање са децом и слушање деце као 
различити нивои партиципације у истраживањима са децом; мозаик приступ 
истраживању са децом); Дечја перспектива о димензијама квалитета праксе дечјег 
вртића (анализа података како деца виде простор и активности у дечјем вртићу, 
односе са вршњацима и одраслима, какав би вртић деца желела; идентификовање 
носећих тема којима се деца баве у истраживању); Квалитет праксе дечјег вртића 
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из перспективе детета (генерисање кључних порука истраживања са децом и 
њихова анализа у оквиру теоријских полазишта – школаризација дечјег вртића, 
добробит детета као пројекција за будућност; сегрегација деце; (не)различитост); 
Шта смо као истраживачи научили из консултовања с децом (слика о деци као 
коистраживачима; потенцијали истраживања са децом; смернице за грађење 
праксе дечјег вртића). Завршно поглавље у оквиру четврте целине, Како прећи 
границе: смернице за грађење квалитета праксе дечјег вртића, упућује на пут којим 
се промена праксе дечјег вртића може започети кроз  међусобно слушање деце и 
одраслих.  

Текст употпуњује велики број дечјих цртежа и мапа, преко тридесет ауторских 
табела, графикона као и једанаест шематских приказа, којима се систематизују 
полазишта, подаци и носеће поруке истраживања. Из приказане структуре се 
може видети да се кроз целине и теме читаоци уводе у темељну реконструкцију 
устаљених оријентација и значења у предшколској педагогији и предшколском 
васпитању. 

Монографија представља иновативни приступ у педагошкој научној 
литератури код нас и отвара простор за сагледавање педагогије у светлу савремених 
теоријско-методолошких полазишта, на основу чега јој се може приписати више 
важних доприноса. 

Посебан допринос чини научно утемељен приступ у ком се дечја перспектива 
слуша и разумева и предшколско васпитање тумачи као етичка пракса. Настојањем 
да се разуме дечја перспектива и укаже на њену вредност као и вредност онога који 
слуша, васпитање се сагледава на основама педагогије слушања у којој је узајамно 
слушање деце и одраслих суштина васпитања. 

Значајан допринос односи се на методолошки приступ и конструкцију 
истраживања. У монографији се представља савремени мозаик приступ усмерен на 
истраживање дечје перспективе и учешће деце као коистраживача. Интегрисање 
различитих техника и корака у истраживању мозаик приступом засновано је на 
претходној студиозној анализи односа епистемолошких и методолошких поставки 
истраживања са децом, чиме се читаоцима олакшава и употпуњује разумевање 
ове врсте истраживања. Постављена конструкција истраживања одражава не само 
комплексност истраживачког приступа него и посебну инвентивност у научном 
истраживању: дечја перспектива се истражује и интерпретира, затим укршта са 
теоријским полазиштима у издвајању тема и генерисању образаца за разумевања 
квалитета праксе дечјег вртића, као и за елаборацију смерница грађења квалитета. 
Циклични однос анализе и синтезе уоквирен је метаанализом целокупног  
истраживања, којом су отворена потпуно нова питања и увиди у подручју 
истраживања са децом. 

Монографија има значајан допринос у теоријском утемељењу приступа 
грађења квалитета у пракси дечјег вртића, који је недовољно познат у нашој 
педагошкој литератури. Дискурсом грађења квалитета, у ком се квалитет схвата 
као мултидимензионалан, мултиперспективан, партиципативан, уноси се значајна 
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промена у разумевање значења квалитета предшколског васпитања у односу на 
доминирајући дискурс осигурања квалитета и механицистичко схватање праксе 
дечјег вртића. Сагледавање праксе дечјег вртића, њене трансформације у кључним 
димензијама и постављање смерница за реструктурирање и рекултурацију дечјег 
вртића из дискурса грађења квалитета отвара нову парадигму разумевања и 
истраживања квалитета васпитања и образовања у нашој педагошкој теорији и 
пракси.  

Монографија представља посебан допринос у генерисању питања и 
проблема са којима се суочава предшколско васпитање и образовање, а можемо 
рећи и васпитање и образовање у целини у Србији. Темељном анализом и 
систематизовањем смерница грађења квалитета проф. др Драгана Павловић 
Бренеселовић ствара претпоставке за преиспитивање устаљених, преовлађујућих 
образаца у институционалном васпитању и образовању, попут школаризације и 
унификације предшколског васпитања, положаја детета, конформизма, различитих 
врста сегрегације. Монографију би због тога требало прихватити као позив на 
критичко преиспитивање свих учесника на различитим нивоима образовног 
система у подршци промени приступа васпитању и образовању. 

Монографија Где станује квалитет (књига 2) – истраживање са децом праксе 
дечјег вртића, као посебан теоријско истраживачки и вредан извор смерница за 
промену постојеће праксе предшколског васпитања, свакако ће подстаћи бројне 
истраживаче на даља истраживања са децом и преиспитивање разумевања 
квалитета предшколског васпитања.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

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

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

фонт Тimes New
Roman, величина слова 12, проред 1,5 lines. 

Језик рада
Радови се достављају на српском језику, користи се ћирилично писмо 

(Serbian, cyrillic), енглеском или руском језику. 
Радови се објављују на српском, енглеском или руском језику. 

Дужина рада
Радови треба да буду дужине до једног ауторског табака, односно до 30.000 

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

Оцењивање радова
Након пријема радова за актуелни број 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 
упутствима 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 рецензената. 

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

Уколико аутор 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), као и 
да у тексту јасно означи извршене измене у складу са примедбама и препорукама 
рецензената. 
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Писање рада

Насловна страна.  Насловна страна текста треба да садржи следеће 
информације: наслов рада, име аутора (коаутора), назив институције, место и 
држава (уколико је аутор из иностранства).

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

Све странице рада морају бити нумерисане (у доњем левом углу). 

Наслов рада. Наслов рада треба да буде концизан, али прецизно формулисан, 
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 уз обавезан превод апстракта 
на српски језик уколико се рад прилаже на енглеском или руском језику. Апстракт 
се објављује на три језика (српски, енглески и руски), а редакција обезбеђује 
превођење апстракта на друга два језика. 

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

Кључне речи. Уз апстракт треба дати и кључне речи (до пет) на језику рада. 

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

Наслове одељака треба јасно и прецизно формулисати, дати центрирано и 
болдирано, величина слова 12. Уколико се у тексту одељка користе поднаслови они 
се дају курзивом, центрирано изнад параграфа или курзивом, увучено у параграфу, 
у „реченичној“ форми. Наслове одељака и поднаслове није потребно нумерички 
означавати.
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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 
хронолошки. Ако су у питању два аутора, у загради се наводе оба аутора. Уколико је 
више од два аутора, у загради се наводи презиме првог аутора и скраћеница – i sar. 
(за ауторе са српског говорног подручја) или еt аl. (за стране ауторе). 

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

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

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 
(курзивом), волумен (годиште), број, странице. 

Colić, V. (2012). Roditelji i vaspitači o pripremi dece za polazak u školu. Pedagogija, God. 67, 
Br. 2, 252-260.

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

Поглавље у књизи (тематском зборнику): Референца треба да садржи 
презиме и иницијале аутора, годину издања, назив поглавља, иницијале и презиме 
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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.

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 
документа (курзивом), датум када је сајт посећен, интернет адресу.

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

Званична документа: Референца треба да садржи назив документа (курзивом), 
годину објављивања, назив гласила, број.

Pravilnik o programu svih oblika rada stručnih saradnika (2012). Prosvetni glasnik, Službeni 
glasnik Republike Srbije, Br. 5/2012.
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Табеле и графикони. Уколико текст садржи табеле и графиконе, свака табела, 
односно графикон треба да буде означен одговарајућим редним бројем и да има 
јасно и прецизно формулисан наслов. Све скраћенице наведене у табелама и 
графиконима треба да буду објашњене. Објашњења (легенду) треба дати испод 
табеле или графикона. 

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

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

Напомена: Уз рад је потребно редакцији доставити следеће информације 
о аутору (ауторима): 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
casopis@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.
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All pages should be numbered in the lower left corner.
The title. The title should be concise, precisely formulated, in bold capital letters.

Abstract. An abstract should contain 1400 characters (with spaces) and be written 
in the 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:
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Book: the reference should contain the surname and name initials of the author, 
the year of publication, the title (in italics), the place and name of the publisher.

Journal article: the reference contains the family names and name initials of all 
authors (the year of publication - in brackets), the title of the article, full name of the 
journal (italics), volume (year) number, pages.

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

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

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

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

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

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

Tables and graphs should be in Microsoft Word format (which means that 
the graphs are illustrated in Word). In case that the text contains tables and charts 
downloaded from the Internet they should be only in 300 dpi resolution, grayscale color 
mode. The same parameters should be applied to any photographs enclosed as part of 
the text.

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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ПРАВИЛО ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ АВТОРОВ

В журнале “Обучение и воспитание” (Настава и васпитање) публикуются 
научные 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: casopis@pedagog.rs.

Требования к оформлению рукописей: текст должен быть представлен в 
текстовом редакторе Мицрософт Ы орд, 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, 
cirillic). К публикации также принимаются статьи на английском и русском языках, 
написанные заграничными сотрудниками. Статьи публикуются на сербском, 
английском или на русском языке; каждая статья сопровождается резюме на 
сербском, английском и русском языках. 

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

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

После рецензирования редакция принимает решение о публикации, 
доработке или отказе от публикации. Все авторы  получают информацию о 
решении редакции. 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 
информацию: 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. 



602

Все страницы текста должны быть пронумерованы (левый нижний угол).
Заглавие статьи.- Заглавие статьи печатается строчными буквами, жирны м 

шрифтом. 

Резюме.- Предельный объем резюме –  1400 знаков (с пробелами).  Резюме 
к статье должно быть представлено на языке статьи. Резюме публикуется на 
сербском, 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 
должно соответствовать характеру работы и содержанию текста. 

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

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

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

Ссылка.- Литература, на которую даются ссылки в тексте, приводится в конце 
статьи в соответствии с АПА (АПА Цитатион Стюле – Америцан Псюцхологицал 
Ассоциатион). Ссылки на литературу в тексте даются в скобках: фамилия автора, год 
издания, страницы. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Таблицы и графики должны быть представлены в формате Microsoft 
Word, (что означает, что графики показаны в Word). В случае если текст содержит 
таблицы и графики, загруженные из Интернета, они должны быть представлены 
исклyчительно в резолyции 300 dpi, grayscale color mode. Данное следует применять 
и к фотографиям, которые представлены как часть текста.

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

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



Настава и васпитање не плаћа општи порез на промет. 
Часопис има ранг међународног и излази уз помоћ 
Министарства просвете и науке Републике Србије

Претплата на рачун 125-456-89

Financial Assistance: 
Ministry of Education and Science 
Pedagogical Society of Serbia

Subscription: 60 EUR institutions 
40 EUR individuals

Please find listed below the instructions for your incoming 
EUR payments, as follows:

56A:  Intermediary bank:
Deutsche bank AG 
SWIFT code: DEUTDEFF

57A:  Account with institution:
Piraeus bank AD Beograd 
SWIFT code: PIRBRSBG

59:  Beneficiary customer:
Name: PEDAGOŠKO DRUŠTVO SRBIJE 
Adress: TERAZIJE 26, BEOGRAD (STARI GRAD) 
IBAN: RS35125120000000111178




