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ПОЛНЕ И уЗРАСНЕ РАЗЛИКЕ у ИСПОЉАВАЊу  
НЕДИСЦИПЛИНОВАНОГ ПОНАШАЊА ТОКОМ НАСТАВЕ

    У фокусу овог рада је феномен школске недисциплине који се у истраживањима 
показао као битан реметећи чинилац одвијања наставе. Циљеви овог 

истраживања били су утврђивање полних и старосних разлика у испољавању недисци
плинованог понашања током наставе, као и испитивање латентног простора Скале школске 
недисциплине. Узорак је чинило 897 ученика (42,1% мушког пола и 57,9% женског пола) који 
похађају основну (46,6%) или средњу (53,4%) школу, старости 12–19 година. Инструмент 
коришћен у истраживању је Скала школске недисциплине. Резултати компонентне анализе 
указују на постојање четири компоненте Скале школске недисциплине: Неучествовање, 
Агресија, Пркошење ауторитету и Варање. Применом MANOVA детектују се полне разлике на 
све четири супскале у смеру да су девојчице склоније варању и неучествовању у настави, а 
дечаци агресији и пркосу према ауторитету. Када се говори о старосним разликама, закључује 
се да су основношколци склонији агресивном понашању, док средњошколци предњаче у 
неучествовању и варању. Додатно, старији средњошколци су склонији неучествовању у 
настави од млађих средњошколаца. С обзиром на то да је веома значајно познавање полних и 
старосних разлика у испољавању недисциплинованог понашања у школи, чини се да успех 
превентивних програма умногоме зависи од њихове конгруентности са захтевима ученика 
различитих карактеристика.

        школска недисциплина, полне разлике, узрасне разлике, основна школа, средња 
школа.

1  E-mail: jpekic@ff.uns.ac.rs
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GENDER AND AGE DIFFERENCES IN EXPRESSING 
DISRUPTIVE BEHAVIOR DURING CLASS

  The article focuses on the phenomenon of school indiscipline which proved to be an important 
factor of disruption in the teaching process. The aims of our research were to determine 

whether there were gender and age differences in expressing indiscipline during a class, as well as to 
examine the latent space of the School Indiscipline Scale. The sample included 897 students (42.1% boys 
and 57.9% girls) who attend elementary (46.6%) or secondary (53.4%) school, aged 12 – 19. The instrument 
used was the Scale of School Indiscipline. The results of the component analysis indicated four components: 
nonparticipation, aggression, defiance to authority and cheating. By applying the MANOVA test we 
detected gender differences in all four subscales: that girls tend to cheat or not participate in the teaching 
process, while boys are more inclined to aggression and authority defiance. Regarding age differences it 
was noted that elementary school students are more inclined to behave aggressively while secondary 
school students tend not to participate and cheat. Bearing in mind that knowing gender and age differences 
of expressing unwanted behavior in school is very important it seems that the success of any prevention 
programs depend, to a large extent, upon their congruence with the students with different characteristics.

  school indiscipline, gender differences, elementary school, high school.

ГЕНДЕРНЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ПРОЯВЛЕНИИ 
НЕДИСЦИПЛИНИРОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ В КЛАССЕ

  В центре внимания авторов данной работы находится проблема школьной 
недисциплины, которая в ряде исследований рассматрывается как один из дестаби

лизи рующих факторов в осуществлении обучения. Целью данного исследования было 
определение гендерных и возрастных различий в проявлении агрессивного поведения на уроках, а 
также исследование скрытого пространства Шкалы школьной недисциплинированности. 
Исследование проведено на примере 897 учениов (42,1% мужского пола и 57,9% женского пола) 
основной школы  (46,6%) и средней школы (53,4%), в возрасте 12–19 лет. Инструментом 
обработки результатов исследования была Шкала школьной недисциплинированности. 
Результаты компонентного анализа указывают на наличие четырех компонентов Шкалы 
школьной недисциплинированности: неучастие, агрессия, сопротивление авторитету и 
обман. Применяя MANOVAе обнаружена половая разница по всем подразделам, а именно: девочки 
проявили более высокую склонность к обману и неучастию в классе, а мальчики к агрессии и 
сопротивлению авторитету. Когда речь идет о возрастной разницы, сделан вывод, что 
ученики начальной школы склонны к агрессивному поведению, в то время как ученики средней 
школы склонны к обману и неучастию. Кроме того, ученики старших классов средней школы 
проявили большую склонность к неучастию в обучениию, чем ученики младших классов средней 
школы. Учитывая факт, что знание гендерных и возрастных различий в проявлении агрессивного 
поведения в школе имеет большое значение, можно сказать, что успех профилактических 
программ во многом зависит от их конгруэнтности с требованиями учеников различных 
характеристик.

  школьная дисциплина, гендерные различия, возрастные различия, основная 
школа, средняя школа.
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МОТИВАЦИЈА учЕНИКА у ИНКЛуЗИВНОЈ НАСТАВИ 
И ШКОЛСКИ уСПЕХ

    Сагледавање доживљаја мотивације ученика у условима инклузивног образовања 
умногоме одређује поступке у настави. Основни циљ овог истраживања је да 

утврди да ли постоји разлика у доживљају мотивације ученика са тешкоћама у учењу и развоју 
који се образују у инклузивној настави и ученика без ових тешкоћа, као и да ли постоји корелација 
између школског успеха и доживљаја мотивације ове две групе ученика. Узорак истраживања 
чинило је 87 ученика петог разреда, и то 24,13% ученика са тешкоћама у учењу и развоју и 75,86% 
ученика без тешкоћа. Испитивање доживљаја мотивације извршено је путем Скале за процену 
спољашње и унутрашње мотивације. Статистичке анализе су показале да постоје разлике у 
доживљају укупне, унутрашње и спољашње мотивације ученика са и без тешкоћа у учењу и 
развоју. Постојање сметње у учењу корелира са постизањем нижег школског успеха на крају 
четвртог разреда. Са порастом школског успеха опада доживљај мотивације код обе групе 
ученика. Добијени резултати указују на важност интервенције наставника и стручних 
сарадника за одржавање и развој мотивације свих ученика. Резултати овог истраживања 
стављају у фокус квалитет система вредновања школског постигнућа свих ученика и позивају 
на изучавање како и на који начин наставници разумеју и примењују различите функције 
оцењивања.

        мотивација, школски успех, инклузија.
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STUDENTS’ MOTIVATION AND ACADEMIC SUCCESS 
IN INCLUSIVE CLASSES

  The analysis of the motivation experiences of students in the conditions of inclusive 
education determines teaching procedures considerably. The main aim of this research was 

to determine whether there were any difference in motivation experience between students with learning 
and developmental difficulties and the students without these difficulties, and whether there is any 
correlation of academic success and motivation experiences between these two groups. The sample 
comprised 87 students of the fifth grade (24.13% students with learning and developmental difficulties, 
and 75.86% students without these difficulties). The examination of motivation experience was carried 
out by the Scale for Estimating Extrinsic and Intrinsic Motivation. Statistics analyses show that there are 
differences in experiencing intrinsic and extrinsic motivation among students with and without learning 
and developmental difficulties. Learning difficulties correlate with lower academic achievement at the 
end of the fourth grade. As academic success increases the motivation experience decreases in both 
groups. The obtained results stress the importance of interventions by teachers and other school 
professionals in order to maintain motivational levels of all students. The results of this research highlight 
the quality of assessment system of academic achievement of all students and suggest further researching 
how and which way teachers understand and apply different functions of assessment.

  motivation, academic success, inclusion.

МОТИВАЦИЯ УЧАЩИХСЯ В ИНКЛЮЗИВНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ И ШКОЛЬНЫЙ УСПЕХ

  Мотивация учащихся в условиях инклюзивного образования существенно 
определяет подход к обучению. Основная цель данного исследования была опреде

лить, существует ли разница в восприятии мотивации между учениками с трудностями в 
обучении и задержкой в развитии, которые обучаются в инклюзивном обучении и учениками 
без этих трудностей, а затем существует ли корреляция между школьным успехом и 
восприятием мотивации у этих двух групп учеников. Исследование проведено на примере 87 
учеников пятого класса основной школы, 24,13% учеников с трудностями в обучении и 
развитии и 75,86% учеников без этих недостатков. Исследование восприятия мотивации 
проведено с помощью Шкалы оценки внешней и внутренней мотивации. Статистический 
анализ полученных результатов показал, что существуют различия в восприятии общей, 
внутренней и внешней мотивации у учеников с и без трудностей в обучении и развитии. 
Существование задержки в развитии коррелирует с более низкой успеваемостью в школе в 
конце четвертого класса. С улчшением школьного успеха снижается восприятие мотивации 
у всех учеников. Полученные результаты указывают на важность вмешательства 
преподавателей в целях поддержания и развития мотивации у всех учеников. Результаты 
данного исследования ставят в центр внимания качество системы оценки школьного успеха 
всех учеников и проблему функции школьной оценки, т.е. как и каким образом преподаватели 
понимают и применяют различные функции оценки.

  мотивация, школьный успех, инклюзия.
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Алек сан дра С. Мак си мо вић1

Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја за вас пи та че, Ша бац

СТАН ДАР ДИ ПО СТИГ Ну ЋА учЕ НИ КА 
ИЗ ПЕР СПЕК ТИ ВЕ НА СТАВ НИ КА

   Наставници су један је од кључних фактора реализације и успеха реформских 
процеса у систему васпитања и образовања. У раду је испитано мишљење учитеља 

и наставника о томе колико је значајно дефинисање стандарда, као и каква је улога дефинисаних 
стандарда постигнућа и која су ограничења у њиховој примени. Такође, испитано је у коликој мери 
се у изради писаних припрема за час наставници руководе дефинисаним стандардима. Узорак 
истраживања чинило је 290 учитеља и наставника и анализирана је 51 писана припрема за 
наставни час. На основу резултата добијених у овом истраживању могу се констатовати 
одређене разлике у исказима наставника о значају дефинисања стандарда постигнућа ученика и 
учесталости одређивања и навођења стандарда у писаним припремама за наставни час: више 
од половине анкетираних наставника наводи да је значајно и више од трећине да је веома 
значајно дефинисати стандарде постигнућа, а од 51 анализиране припреме из узорка, стандарди 
су наведени само у две. Резултати овог истраживања могу да буду корисни како учитељима и 
наставницима тако и креаторима образовне политике, јер указују на значај већег укључивања 
учитеља и наставника у реформске процесе и континуирану подршку коју им треба пружити 
приликом увођења стандарда постигнућа ученика као регулатора наставног рада.

     стандарди постигнућа ученика, учитељи, наставници, писане припреме за 
наставни час.
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TE AC HERS’ VI EWS OF STU DENT AC HI E VE MENT STAN DARDS

  Teachers are one of key factors of the realization and success of the reform processes in the 
education system. The paper reports about a research of the views of class and subject 

elementaryschool teachers of the importance of defining, and the role of defined achievement 
standards, as well as their limitations. Also, it was examined to what extent teachers follow the defined 
standards when they prepare a written preparation for a lesson. The sample included 290 class and 
subjectteachers and 51 written lesson preparations. According to the results obtained in the research it 
can be stated that there were certain differences in the teachers’ reports about the importance of defining 
students’ achievement standards as well as the frequency of defining and recording standards in written 
preparation of lessons: more than half teachers think that implementing standards in lesson preparations 
is important, a third of respondents think that it is very important to define achievement standards, but 
they were implemented in only two written lesson preparations. The results of this research can be useful 
both to teachers and education policy planners, since they show how important it is to include class and 
subjectteachers in the reform processes and to give them a continuous support in implementing 
achievement standards as teaching regulators.

  students’ achievement standards, classteachers, subjectteachers, written lesson 
preparations.

СТАНДАРТЫ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ

  Учитель – один из ключевых факторов обеспечения успеха в осуществлении реформ 
в системе воспитания и образования. В статье рассматриваются мнения 

учителей и преподавателей о важности определения стандартов, о роли поставленных 
стандартов достижений и ограничениях в применении стандартов. Также рассматривается, 
в какой степени при письменной подготовке лекций  учителя руководствуются поставле
нными стандартами. В исследовании приняли участие 290 учителей и преподавателей, была 
проанализирована 51 письменная подготовка лекций. На основании полученных результатов 
можно сделать вывод о наличии определенной разницы между учителями когда речь идет о 
важности установления и определения стандартов успеваемости учащихся и частоты 
определения и уточнения стандартов в письменных подготовках учителей: более половины 
опрошенных учителей заявили, что значительно, а более трети, что очень значительно 
определить стандарты достижений учащихся, но из 51 проанализированной письменной 
подготовки, стандарты перечислены только в двух. Результаты этого исследования могут 
быть полезны учителям и преподавателям, а также всем, кто занимается образовательной 
политикой, так как указывают на важность более широкого участия учителей в процессах 
реформирования образования, на постоянную поддержку, которую необходимо обеспечить 
учителям и преподавателям при внедрении стандартов достижений учащихся в качестве 
регулятора процесса обучения. 

  стандарты достижений учащихся, учителя, письменные подготовки 
учителей.
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Све тла на Б. Бу и шић1

Пе да го шки фа кул тет у Сом бо ру, 
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Дра ган П. Цве јић
Пе да го шки фа кул тет у Сом бо ру, Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Ду шан ка Д. Ћу ру ви ја
ОШ „До си теј Об ра до вић“ Сом бор

МО ТИ ВА ЦИ ЈА ЗА НА СТА ВУ ФИ ЗИЧ КОГ ВАС ПИ ТА ЊА 
УЧЕ НИ КА МЛА ЂЕГ ШКОЛ СКОГ УЗ РА СТА

    Веће задовољство школом, као и боље ефекте у настави одређујe и мотивација 
ученика. Циљ истраживања био је да се испитају мотивационе оријентације 

ученика трећег разреда основне школе у настави физичког васпитања, а истраживањем је 
обухваћено 100 ученика (54 дечака и 46 девојчица) две основне школе у Сомбору. Применом 
двостепене кластер анализе добијени резултати указују на више самоодређено понашање 
ученика млађег школског узраста, подстакнуто забавом, уживањем и жељом да науче 
различите спортске вештине, што представља добру основу за ефикасније спровођење 
наставног процеса. У III разреду основне школе доминирају идентификована регулација и 
интринзична мотивација, а резултати мултиваријантне анализе варијансе показују да нема 
полних разлика у самоодређености понашања. Заступљене мотивационе оријентације 
ученика представљају добру основу за ефективнију наставу физичког васпитања у нижим 
разредима основне школе, a  наставници у вишим разредима основне школе треба да их одрже 
кроз актуелније садржаје физичког васпитања, давање ученицима веће могућности избора 
садржаја и активности и кроз флексибилнији предметни програм.

        мотивација, физичко васпитање, самоодређено понашање.

1 Е-mail: sve tla na.bu i sic @pef.un s .ac .rs 

UDK - 159.947.5.072-057.874(497.113)»2014» 
371.3::796

DOI: 10.5937/nasvas1602297B
Оригинални научни рад

НВ год. LXV 2/2016.

Апстракт

Кључне речи:



Буишић, С. и др. • Мо ти ва ци ја за на ста ву фи зич ког вас пи та ња... • НВ год. LXV  бр. 2/2016, стр. 297–308.

308

MO TI VA TION FOR PHYSI CAL EDU CA TION CLAS SES AMONG 
JU NI OR ELE MEN TARY-SCHOOL STU DENTS

  Students’ motivation is important for the feeling of satisfaction with school as well as for 
enhancing teaching effects. The aim of our research was to examine motivational orintations 

of the thirdyear elementaryschool students for Physical Education classes. The research included 100 
students (54 boys and 46 girls) from two elementary schools in Sombor. By using the double cluster 
analysis we got the results which indicate higher selfdetermined behavior of younger school age, 
stimulated by fun, enjoyment and wish to learn various sport activities, which is a solid basis for 
conducting the teaching process more efficiently. Identified regulation and intristic motivation dominate, 
and the results of multivariant variance analysis show that there are no gender differences in  behavior 
selfdetermination. Represented motivational orientations are a good base for more efficient teaching of 
Physical Education in junior classes of elementary school, while teachers in senior classes should uphold 
it by using more current contents of physical education, more possibilities for chosing the contents and 
activities by students and a more flexible teaching curriculum.

  motivation, physical education, selfdetermination.

МОТИВАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ УЧЕНИКОВ  
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

  Получение полного удоволствия от школы и повышение эффективности обучения 
определяются и мотивацией учащихся. Целью данного исследования было изучение 

мотивационных ориентаций учеников третьего класса в области обучения физическому 
воспитанию. Исследование проведено на примере 100 учеников (54 мальчиков и 46 девочек) из 
двух начальных школ в Сомборе. Результаты, полученные на основе применения двухэтапного 
кластерного анализа, свидетельствуют о хорошем самоопределении поведения учеников 
младшего школьного возраста, которые с радостью и желанием стремятся приобрести  
различные спортивные умения и навыки, что является хорошей основой для более 
эффективного осуществления учебного процесса. В третьем классе начальной школы 
доминируют Идентифицированная регуляция и Внутренняя мотивация, а результаты 
мультивариантного анализа дисперсии указывают на отсутствие половых различий в 
самоопределении поведения. Представленные мотивационные ориентации учащихся 
являются хорошей основой для более эффективного преподавания физического воспитания в 
младших классах основной школы, а учителя, работающие в старших классах восьмилетней 
школы должны поддерживать данные ориентации через выбор более актуальных учебных 
содержаний и включение учащихся в выбор желаемых активностей на уроках физического 
воспитания, что подразумевает разработку более гибкой программы    образования.

  мотивация, физическое воспитание, самоопределение,   поведение.
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ТЕШКОЋЕ У СОЦИЈАЛНОМ ФУНКЦИОНИСАЊУ  
АДОЛЕСЦЕНАТА РАЗЛИЧИТОГ ПОРОДИЧНОГ  

И ИНТЕЛЕКТУАЛНОГ СТАТУСА

   У светлу лимитираних ефеката интервенција фокусираних на дете и његова 
ограничења, пажња истраживача све је више усмерена на факторе ужег и ширег 

окружења у превенцији негативних облика понашања деце. Циљ истраживања био је да се 
испита степен повезаности породичног и интелектуалног статуса адолесцената са 
различитим аспектима њиховог социјалног функционисања. Узорак од 416 адолесцената, 
узраста од 12 до 18 година, подељен је у две групе. Групу без родитељског старања чинило је 210 
испитаника, од којих 130 типичног развоја (ТР) и 80 са лаком интелектуалном ометеношћу 
(ИО), а групу са родитељским старањем 206 испитаника (130 ТР и 76 лако ИО). За процену 
социјалног функционисања младих коришћен је Упитник снаге и тешкоће, субскале: проблеми у 
понашању, емоционални проблеми и проблеми са вршњацима. Породични проблеми подељени 
су на социоекономске проблеме, партнерске проблеме, ментално здравље родитеља, 
злостављање и занемаривање. Резултати су потврдили да млади без родитељског старања 
показују више проблема у понашању од њихових вршњака са родитељским старањем и да 
породични статус има већи ефекат на проблеме у понашању него интелектуални статус. За 
младе ТР породица је протективни фактор развијања емоционалних проблема, док је за младе 
са лаком ИО ризични фактор. Проблеми са вршњацима нису значајно повезани са породичним 
и интелектуалним статусом. Указано је на импликације добијених резултата. 

        социјално функционисање, породица, адолесценти са лаком интелектуалном 
ометеношћу, адолесценти типичног развоја.
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DIFFICULTIES IN SOCIAL FUNCTIONNING OF ADOLESCENTS WITH 
DIFFERENT FAMILY AND INTELLECTUAL STATUS

  Bearing in mind limited effects of interventions focused on the child and its limitations the 
attention of researches is more and more directed to immediate and wider ambience factors 

in the prevention of negative forms of behaviour of children. The aim of the research was to determine 
the level of connectedness of family and intellectual status of adolescents and different aspects of their 
social functioning. The sample of 416 adolescents, aged 12 to 18, was divided into two groups. The group 
without parental care included 210 respondents (130 with typical development – TD and 80 with mild 
intellectual disability – MID), and the group with parental care (130 TD and 76 MID). We used Strengths 
and Difficulties Questionnaire with subscales: behavioral problems, emotional problems and problems 
with peers. Family problems were divided in socioeconomic problems, partners’ problem, mental health 
of parents, abuse, and neglect. The results confirmed that the young without parental care showed more 
problems in behavior than their peers with parental care, and that family status affects behavior more 
than intellectual status. Family is the protective factor for the development of emotional problems of the 
young TD students, while it is risky for MID students. Problems with peers are not significantly connected 
with family or intellectual status. Some implications of the results are stressed.

  social functioning, family, adolescents with mild intellectual disability, adolescents with 
typical development.

ТРУДНОСТИ В СОЦИАЛЬНОМ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ПОДРОСТКОВ 
РАЗЛИЧНОГО СЕМЕЙНОГО И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО СТАТУСА

  В свете лимитированных эффектов вмешательств, направленных на ребенка и его 
ограничения, внимание исследователей все чаще ориентируется на факторы более 

узкой и более широкой среды, которые влияют на предотвращение  негативного поведения детей. 
Целью данного исследования было изучение соотношения семейного и интеллектуального 
статуса подростков и различных  аспектов их социального функционирования. Исследование 
проведено на примере 416 подростков, в возрасте от 12 до 18 лет, которые были разделены на две 
группы: группа без попечения родителей состояла из 210 респондентов (130 с типичным  развитием 
(TР) и 80 с легкой интеллектуальной отсталостью (ИO)), а группа с родительской заботой 
состояла из 206 испытуемых (130 с TР и 76 с легкой ИO). Для оценки социального функционирования 
испытуемых был использован опросник Сильные стороны и трудности, подшкалы: Проблемы 
поведения, Эмоциональные проблемы и Проблемы со сверстниками. Семейные проблемы разделены 
на социальноэкономические проблемы, проблемы партнерства, психическое здоровье родителей, 
проблемы жестокого обращения с детьми и пренебрежения. Результаты подтвердили, что дети, 
оставшиеся без попечения родителей, имеют больше поведенческих проблем, чем их сверстники с 
родительской заботой, что семейный статус влияет на проблемы в поведении больше, чем 
интеллектуальный статус. Для детей с ТР семья является защитным фактором развития 
эмоциональных проблем, в то время как для детей с легкой ИО – риском. Проблемы со сверстниками 
не связаны в значительной мере с семейным и интеллектуальным статусом. В статье указывается 
на возможности применения  результатов данного исследования.

  социальное функционирование, семья, подростки с легкой интеллекту
альной отсталостью, подростки с типичным развитием.

Abstract

Keywords:

Резюме

Ключевые слова:



329

Ми лан б. Не шић1

Фа кул тет за спо рт и ту ри зам, Уни вер зи тет ЕДУ КОНС 
у Но вом Са ду

ВА ЛО РИ ЗА ЦИ ЈА уПИТ НИ КА НА МЕ ЊЕ НОГ ПРО ЦЕ НИ 
КВА ЛИ ТЕ ТА ЖИ ВО ТА СТу ДЕ НА ТА

  Kвалитет живота је једна од битних одредница друштвеног повезивања, 
преференција и егзистенције младих. Он представља интегрални фактор који се 

мора уважавати приликом размишљања о развоју савременог окружења студентске 
популације. Значајно је истаћи да период студирања у животу сваког младог човека 
представља специфично време које обилује бројним изазовима али и могућностима. Досад је у 
нашем ближем окружењу вршено веома мало студија које су у фокусу истраживања имале 
процену квалитета живота студената. Истраживање које је спроведено на узорку од 568 
студената из Новог Сада и Суботице имало је за циљ проверу метријских каратеристика 
модификоване верзије WHOQOLBREF скале намењене процени перцепциије квалитета живота 
код студената (ПКЖС). Метрика скале тестирана је применом два поступка: (1) провером 
њене унутрашње сагласности, где је утврђено да скала у целини има добру унутрашњу 
сагласност (Кромбахова алфа = 0,903), као и појединачни домени/субскале (телесно здравље – 
0,868; психичко здравље – 0,634; социјални односи = 0,790 и окружење = 0,752); (2) провером 
валидности засноване на коефицијенту унутрашње корелације скале, где је Спирманова 
корелација ранга показала високе вредности. У циљу идентификације латентне структуре 
перцепције квалитета живота, примењена је и факторска анализа. На основу анализе главних 
компонената утврђено да је свих 26 варијабли скале дало прихватљиву тежину екстрахованим 
факторима, чиме је додатно потврђено да ПКЖС скала има одговарајућу валидност. Полазећи 
од добрих метријских карактеристика добијених у овој студији, истраживачкој пракси се 
може препоручити ПКЖС као применљива мултиајтемска скала. 

        квалитет живота, студенти, скала.
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QU E STI ON NA I RE VA LO RI SA TION AI MED AT ESTI MA TING 
STU DENTS’ QU A LITY OF LI FE

  Quality of life is one of essential determinants of social connecting, preferences and existence 
of the young. It is an integral factor which should be held in estimation when studying the 

development of contemporary environment of students’ population. It is important to point out that the 
period of study is specific with numerous challenges and opportunities for a young person. So far, only 
few studies in our surroundings focused on valorizing the quality of life of students. The research 
conducted on a sample of 568 students from Novi Sad and Subotica was aimed at estimating metric 
characteristics of a modified version of the WHOQULBREF scale for estimating students’ perceptions of 
their quality of life (PQLS). The scale metric was tested by two procedures: (1) examination of its internal 
compatibility, where it was determined that the scale has, on the whole, satisfactory internal compatibility 
(Krombach’ Alpha = 0,903) as well as individual domains/subscales (physical health – 0.868; mental 
health – 0.634; social relationships  = 0.790 and environment = 0.752); (2) validity check based on the 
coefficient of internal correlation scale where the Spearman’s rank correlation showed high values. In 
order to identify latent structures of quality of life we used the factor analysis. Based on the analysis of 
main components it was determined that all 26 scale variables gave acceptable weight to the extracted 
factors which additionally confirmed that the PQLS has adequate validity. Considering good metric 
characteristics, obtained in this study, the PQLS can be recommended as an applicable multiitem scale.

  quality of life, scale, students.

ВА ЛО РИ ЗА ЦИЯ ВО ПРО СНИ КА ПРЕД НА ЗНА ЧЕН НО ГО 
ДЛЯ ОЦЕН КИ  КА ЧЕ СТВА ЖИ ЗНИ СТУ ДЕН ТОВ

  Качество жизни представляет собой важную характеристику общественных 
отношений, предпочтений и существования молодежи. Это неотъемлемый  фактор, 

который следует учитывать при орпеделении построения и развития  современной окружающей 
среды студенческой популяции. Следует отметить, что студенческие годы в жизни каждого 
молодого человека представляют особый период, богатый не только проблемами и вызовами, но 
и возможностями. До сих пор в нашем ближайшем окружении проведено очень мало исследований, в 
центре внимания которых была оценка качества жизни студентов. Данное исследование, 
проведенное на примере 568 студентов из НовиСада и Суботицы, направлено на проверку 
метрических характеристик модифицированной версии WHOQOLBREF шкалы, предназначенной 
для оценки восприятия качества жизни студентов (ВКЖС). Метрика шкалы была протестирована 
с использованием двух методов: (1) проверки  ее внутреннего согласия, где найдено, что шкала в 
целом имеет хорошее внутреннее согласие (альфа Кромбаха – 0,903), а также проверки отдельных 
доменов/субшкал (физическое здоровье – 0,868, психическое здоровье – 0,634, социальные отношения 
– 0,790 и окружающая среда – 0,752); (2) проверки достоверности на основе коэффициента 
внутренней корреляции шкалы, где корреляция ранга по Спирману показала высокие ценности. Для 
выявления  скрытой структуры восприятия качества жизни был использован факторный анализ. 
На основе анализа главных компонент показано, что все 26 переменных шкалы дают приемлемый 
вес экстрагированным факторам, чем дополнительно подтверждается соответствующая 
валидность ВКЖС шкалы. Исходя из хороших психометрических характеристик, полученных в 
данном исследовании, можно рекомендовать ВКЖC в качестве применимой шкалы.

  качество жизни, студенты, шкала.
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ЗНАчАЈ И ПРАКСА ПОСТАВЉАЊА ПИТАЊА у НАСТАВИ 
ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА НА ОСНОВНОШКОЛСКОМ уЗРАСТу

   Технике постављања питања представљају једну од стратешких наставних 
вештина у подучавању свих наставних предмета, па и страних језика, јер 

представљају основ за успешну интеракцију између наставника и ученика. Будући да 
наставници страних језика ученике подучавају језику, питања и одговори чине висок проценат 
наставних активности које доприносе развијању комуникативне компетенције ученика. Циљ 
овог рада је испитивање мишљења наставника енглеског језика о значају и пракси постављања 
питања у настави енглеског као страног језика на основношколском узрасту. У ту сврху 
спроведено је истраживање на узорку од 104 наставника енглеског као страног језика из 
различитих градова Републике Србије. Резултати истраживања указују на то да су наставници 
свесни практичног значаја постављања различитих типова питања ради подстицања 
језичке продукције и интеракције између наставника и ученика, као и између самих ученика. 
Због тога је у настави страних језика веома важно увек циљано и вешто вршити избор говорних 
ситуација које ће подстицати знатижељу ученика, рефлексивно размишљање, већу језичку 
продукцију и активно учење језика.

 постављање питања, интеракција, настава енглеског језика на основношколском 
узрасту, комуникативна компетенција.
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THE IMPORTANCE AND PRACTICE OF POSING QUESTIONS 
IN TEACHING ENGLISH AT ELEMENTARY SCHOOL AGE

  Techniques of posing questions are one of strategic teaching skills in all school subjects, 
including foreign languages, because they form a basis for succeccful teacher/student 

interactions. Since foreign language teachers teach language, a high percentage of teaching activities 
make use of questions and answers which stimulate the development of the student’s communicative 
competence. The aim of our research was to examine the views of English language teachers about the 
importance and practice of posing questions in teaching English as a foreign language at elementary 
school age level. The research included 104 teachers of English as a foreign language in different cities in 
the Republic of Serbia, The results show that the teachers are aware of practical importance of posing 
various types of questions in order to stimulate language production and teacher/student as well as peer 
interaction. In foreign language teaching it is very important to purpusfully and skillfuly select speech 
situations which will stimulate students’ curiosity, reflection, greater language production and active 
language learning.

  posing questions, interaction, English language teaching at elementary school age, 
communicative competence.

ЗНАЧЕНИЕ И ПРАКТИКА РЕСПОНСИВНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ

  Техники респонсивных упражнений считаются стратегическими в процессе обучнеия и 
преподавания всех предметов, в том числе и иностранных языков, потому что 

обеспечивает формирование речевых умений и успешные взаимодействия и взаимоотношения 
между преподавателями и учениками. Так как преподаватели иностранных языков  обучают 
учеников языку, вопросы и ответы составляют высокий процент педагогической деятельности, 
способствующей развитию коммуникативной компетенции учеников. Целью данной работы 
было исследование мнения учителей английского языка о важности и практике использования 
респонсивных упражнений в преподавании английского языка как  иностранного в школьном 
возрасте. С этой целью было проведено исследование с участием 104 преподавателей английского 
языка как иностранного из разных городов Республики Сербии. Результаты исследования 
показывают, что учителям известна практическая важность умения задавать различные типы 
вопросов для поощрения лингвистической продукции и взаимодействия между преподавателями 
и учениками, а также между самими учениками. Поэтому в преподавании иностранных языков 
очень важно всегда целенаправленно и умело выбирать речевые ситуации, которые  стимулируют 
любопытство учеников, творческое мышление, языковую и лингвистическую продукцию и 
активное изучение языка. 

  респонсивные упражнения, взаимодействие, преподавание английского 
языка, восьмилетняя школа, коммуникативная компетенция.
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En GlisH lan Gu a GE tE ac HinG MEt Ho do loGY 
in a call clas sro oM: tE stinG and EVa lu atinG 

tra di ti o nal GraM Mar in struc tion

  Pursuant to the revised Research Policy issued by the Executive Committee of the European 
Association for Computer Assisted Language Learning, research in the area of Computer

Assisted Language Learning (CALL), should guide language pedagogies rather than the availability of 
new technologies and functionalities. Accordingly, the aim of this research was to test a combination of 
methods and techniques rooted in traditional grammar instruction by alternating them in a conventional 
classroom setting (based on paper and a whiteboard) and an experimental CALL setting. The hypothesis 
was that if the classroom activities were anchored in traditional grammar teaching methodology, the 
CALL environment would prove as comprehensive as the conventional classroom, thus stimulating and 
yielding positive results. By means of grammarbased teaching and communicative learning the 
grammar item “meaning of modal verbs” was taught. Based on a quasiexperiment and the principles of 
a repeated measures research design, the performance of 50 students at two English language 
departments was alternatively measured in both the conventional and the experimental classroom 
settings in several subsequent instances. The analysis of the data resulted in the conclusion that the 
overall performance of the participants in the experimental setting exceeded the performance in the 
conventional setting.  

  ComputerAssisted Language Learning, English language teaching, teaching methodology, 
traditional grammar instruction.
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НА СТА ВА ЕН ГЛЕ СКОГ ЈЕ ЗИ КА УЗ ПРИ МЕ НУ РА ЧУ НА РА: ТЕ СТИ РА ЊЕ 
И ВРЕД НО ВА ЊЕ ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НОГ ПРИ СТУ ПА НА СТА ВИ ГРА МА ТИ КЕ

    У складу са истраживачком препоруком Извршног комитета Европске асоцијације за 
учење језика уз примену рачунара (Executive Committee of the European Association for

Computer Assisted Language Learning), истраживања у области наставе језика уз примену рачунара 
(ComputerAssisted Language Learning – CALL), требало би да се баве методиком наставе језика, а не 
доступним технологијама и њиховом функционалношћу. У складу са тим, циљ овог истраживања је 
тестирање комбинације метода и техника засноване на традиционалном приступу настави 
граматике тако што су наизменично примењиване у традиционалном учионичком простору (уз 
примену материјала на папиру и беле табле) и у експерименталном CALL простору (уз примену 
рачунара). Пошло се од хипотезе да ће, ако се активности у настави темеље на традиционалном 
приступу настави граматике, CALL простор омогућити подједнаку ефикасност као и традиционални 
учионички простор што ће мотивисати ученике и дати позитивне резултате. Обрађена је 
граматичка јединица „значење модалних глагола“ на основу традиционалног приступа обраде 
граматике и комуникативног приступа. Засновано на квазиексперименту и принципима истраживања 
са поновљеним мерењима, постигнуће 50 студената са два различита департмана за енглески језик 
мерено је и у традиционалном и у експерименталном учионичком простору и то у неколико корака. 
Анализа прикупљених резултата довела је до закључка да је укупно постигнуће учесника било чак и 
боље у експерименталном учионичком простору у односу на традиционални учионички простор. 

     настава уз примену рачунара, настава енглеског језика, методика наставе, 
традиционални приступ настави граматике.

ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРА: 
ТЕСТИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ТРАДИЦИОННОГО ПОДХОДА К 

ПРЕПОДАВАНИЮ ГРАММАТИКИ

 Согласно рекомендации Исполнительного комитета Европейской ассоциации по 
изучению языка с использованием компьютеров (Executive Committee of the European 

Association for Computer Assisted Language Learning), исследования в области преподавания 
иностранных языков с использованием компьютеров (Computer Assisted Language Learning – CALL) 
должны заниматься методикой преподавания языка, а не доступной технологией и ее 
функциональностью. Соответственно, цель данного исследования заключается в проверке 
комбинации методов и приемов, основанных на традиционном подходе к обучению грамматике, 
так что попеременно применялись в традиционном (с использованием материалов на бумаге и 
на доске) и экспериментальном классе (с использованием компьютеров). Основная гипотеза 
заключалась в следующем: если обучение в классе строится на традиционном подходе к обучению 
грамматике, тогда  применение компьютера обеспечит такую же эффективность как и 
пространство традиционного класса и, к тому же, дополнительно мотивирует учеников и дает 
положительные результаты. Обработана  грамматическая тема “Значение модальных 
глаголов”, с  применением традиционного подхода к обучению грамматике и коммуникативного 
подхода. На основе квазиэксперимента и исследования с повторной оценкой  достижения 50 
студентов двух различных департманов английского языка проверялись и в традиционном и в 
экспериментальном пространстве класса. Анализ полученных результатов привел к выводу, что 
общий успех участников был лучше в экспериментальном, чем в традиционном классе.

  обучение с использованием компьютеров, преподавание  английского языка, 
методика обучения, традиционный подход к преподаванию грамматики.

Апстракт

Кључне речи:

Резюме

Ключевые слова:



Јасмина П. Ђорђевић 

Филозофски факултет, Универзитет у Нишу 

 

 

НАСТАВА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА УЗ ПРИМЕНУ РАЧУНАРА: 

ТЕСТИРАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНОГ ПРИСТУПА 

НАСТАВИ ГРАМАТИКЕ 

Резиме 

 
Примена дигиталне технологије, нарочито рачунара, условила је крајем 

прошлог века значајне промене у приступу настави језика. Пре свега је учење језика 

уз примену рачунара постало посебно поље изучавања у оквиру методике наставе 

језика, те је тако дефинисан и термин Computer Assisted Language Learning (CALL). 

Појам CALL подразумева примену рачунара за потребе наставе језика у најширем 

смислу, али на основу јасно дефинисане методологије и утврђених циљева и 

исхода како би се омогућила систематска имплементација доступних извора, 

програма и алата. Зато је 2010. године дефинисана истраживачка препорука 

Извршног комитета Европске асоцијације за учење језика уз примену рачунара 

(Executive Committee of the European Association for Computer Assisted Language 

Learning) на основу које би истраживања у области наставе језика уз примену 

рачунара требало да се баве методологијом наставе језика, а не доступним 

технологијама и њиховом функционалношћу.  

С обзиром на то да су за потребе наставе језика дефинисани и проверени 

различити приступи који су се и у теорији и у пракси показали и доказали као 

ефикасни, може се претпоставити да су сазнања и искуства стечена у оквиру 

традиционалног приступа настави језика применљива и у настави уз примену 

рачунара. Сем тога, треба додати и чињеницу да током последње две деценије 

велики број аутора истиче значај граматике у настави језика као и потребу да се 

учење граматике редефинише и усклади са савременим потребама. Следи 

закључак да би примена рачунара могла да се покаже ефикасном и у том сегменту 

наставе језика. У складу са тим дефинисан је и циљ овог истраживања, а то је 

тестирање комбинације метода и техника засноване на традиционалном приступу 

настави граматике тако што су оне наизменично примењиване у традиционалном 

учионичком простору (уз примену материјала на папиру и беле табле) и у 

експерименталном CALL простору (уз примену рачунара). 

Пошло се од хипотезе да ће, ако се активности у настави темеље на 

традиционалном приступу настави граматике, CALL простор омогућити подједнаку 

ефикасност као и традиционални учионички простор што ће мотивисати ученике и 

дати позитивне резултате. Обрађена је граматичка јединица „значење модалних 



глагола“ на основу обраде граматике и комуникативног приступа уз модел 

организације часа познат као „три П“, тј. three Ps или Presentation-Practice-

Production. Овај модел подразумева: 1) обраду одређеног сегмента (енгл. 

presentation), 2) вежбање тог сегмента (енгл. practice) и 3) утврђивање обрађеног и 

увежбаног сегмента (енгл. production). У оквиру сваког од корака на основу тог 

модела примењиване су технике које су такође преузете из провереног 

традиционалног приступа настави граматике, на пример за обраду примењено је 

проучавање текста и цртање линије времена (енгл. time line), за вежбање 

припремљене су интерактивне активности и решавање проблема, а за утврђивање 

примењени су рад у паровима и усмерено писање (енгл. guided writing).  

Засновано на квази-експерименту и принципима истраживања са 

поновљеним мерењима, постигнуће 50 студената са два различита департмана за 

енглески језик мерено је током два одвојена експеримента и у традиционалном и у 

експерименталном учионичком простору и то у неколико корака. За потребе 

истраживања припремљене су активности као и задаци и вежбе засноване на истом 

моделу али су понаособ прилагођене одређеном начину извођења у оквиру 

експеримента. Тако су све активности на основу традиционалног начина извођења 

наставе изведене уз помоћ табле, штампаног папирног материјала, усмених и 

писаних активности, док су све активности на основу примене рачунара изведене 

уз помоћ радног простора PBworks коме су испитаници приступали на основу за 

њих припремљених налога. Анализа прикупљених резултата довела је до закључка 

да је укупно постигнуће учесника било чак и боље у експерименталном учионичком 

простору у односу на традиционални учионички простор. 
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  The present paper is inspired by the scarcity of research into the practical implementation of 
peer assessment in Serbian EFL classrooms. Hence, the study explores the attitudes of 

Serbian EFL teachers and learners on peer assessment and compares the results of an assessment 
experiment in which the teachers and students had the task to assess speaking performance according 
to the predefined speaking assessment guidelines. The research consisted of three parts. The first part 
included 112 teachers taking part in the questionnaire, while the second part comprised 130 primary 
and secondary students filling in the relevant survey. The third experimental part involved 24 students 
and 15 teachers as evaluators, and 5 students as presenters, i.e. the assessed speakers. The results showed 
generally positive attitudes towards peer assessment both among teachers and learners, with certain 
reservations underpinned in the study. The assessment experiment results point to the overall agreement 
of teacher and learner scores, which emphasizes the importance of peer assessment incorporation as 
relatively reliable classroom assessment practice.

  peer assessment, EFL, Serbian teachers and learners’ attitudes.
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СТА ВО ВИ СРП СКИХ НА СТАВ НИ КА И УЧЕ НИ КА ЕН ГЛЕ СКОГ КАО СТРА НОГ 
ЈЕ ЗИ КА ПРЕ МА ВРШ ЊАЧ КОМ ОЦЕ ЊИ ВА ЊУ И ПО РЕ ЂЕ ЊЕ РЕ ЗУЛ ТА ТА  

НА СТАВ НИЧ КОГ И ВРШ ЊАЧ КОГ ОЦЕ ЊИ ВА ЊА ГО ВОР НЕ КОМ ПЕ ТЕН ЦИ ЈЕ

    Има ју ћи у ви ду не до ста так ис тра жи ва ња у обла сти ста во ва на став ни ка и уче ни ка 
пре ма вр шњач ком оце њи ва њу, као и прак тич не при ме не да те тех ни ке оце њи ва ња у 

кон тек сту на шег школ ског си сте ма ко ји се ти че уче ња ен гле ског као стра ног је зи ка, наш рад има за 
циљ да ис тра жи ста во ве срп ских на став ни ка и уче ни ка пре ма овом об ли ку оце њи ва ња, као и да 
упо ре ди ре зул та те оце њи ва ња ве шти не го во ра, од но сно кон вер за ци је, уз уна пред да те и об ја
шње не ин струк ци је на став ни ци ма и уче ни ци ма. Ис тра жи ва ње се сто га са сто ја ло из три де ла: у 
пр вом де лу је ан ке ти ра но 112 на став ни ка, док је у дру гом 130 уче ни ка основ них и сред њих шко ла по
пу ни ло спе ци јал но при пре мљен упит ник.  У тре ћем, екс пе ри мен тал ном, де лу уче ство ва ло је 24 
уче ни ка и 15 на став ни ка, као ева лу а то ри, и 5 уче ни ка чи ја се ве шти на кон вер за ци је на стра ном је
зи ку оце њи ва ла. Ре зул та ти ан ке те ука за ли су на уоп ште но по зи тив не ста во ве, ка ко на став ни ка, 
та ко и уче ни ка, пре ма вр шњач ком оце њи ва њу, на рав но, уз од ре ђе не ре зер ве ко је су ис так ну те у ра
ду. Екс пе ри мент упо ре ђи ва ња на став нич ког и вр шњач ког оце њи ва ња по ка зао је ге не рал но сла га ње 
у ре зул та ти ма, чи ме се под вла чи зна чај прак тич не при ме не тех ни ке вр шњач ког оце њи ва ња као 
ре ла тив но по у зда не до пу не уо би ча је не, тра ди ци о нал не прак се оце њи ва ња ис кљу чи во од стра не 
на став ни ка. 

        ен гле ски као стра ни је зик, ста во ви на став ни ка и уче ни ка, вр шњач ко оце њи ва ње.

ОТ НО ШЕ НИЕ ПРЕ ПО ДА ВА ТЕ ЛЕЙ И УЧЕ НИ КОВ АН ГЛИЙСКО ГО 
КАК ИНО СТРАН НО ГО ЯЗЫКА К ОЦЕН КЕ СВЕРСТ НИ КОВ 

И СРАВ НЕ НИЕ РЕ ЗУЛЬТА ТОВ ОЦЕН КИ РЕ ЧЕ ВОЙ КОМ ПЕ ТЕН ЦИИ

  Учитывая от сут ствие ис сле до ва ний в обла сти от но ше ния пре по да ва те лей и уче ни
ков к оцен ке сверст ни ков, а так же во змо жно сти прак ти че ско го при ме не ния  дан но го 

спо со ба оцен ки в на шей школьной си сте ме в пре по да ва нии ан глийско го как ино стран но го языка, 
дан ная ра бо та на пра вле на   на из у че ние от но ше ния серб ских пре по да ва те лей и уче ни ков к этой 
фор ме оцен ки, а так же на срав не ние ре зульта тов оце ни ва ния ре чевых навыков в раз го вор ной ре
чи. Пре по да ва те ли и уче ни ки пред ва ри тельно по лу чи ли нео б хо димые ин струк ции. Ис сле до ва ние 
со сто ит из трех ча стей: в пер вой ча сти про ве де но ан ке ти ро ва ние 112 пре по да ва те лей, во вто
рой ча сти 130 учащихся на чальных и сред них школ за пол ни ли спе ци ально раз ра бо тан ную ан ке ту. 
В третьей, экспе ри мен тальной ча сти уча ство ва ли 24 уче ни ка и 15 пре по да ва те лей в ка че стве 
экспер тов по оцен ке и 5 уче ни ков, чьи ре чевые навыки на ино стран ном языке были пред ме том 
оцен ки. Ре зульта ты ис сле до ва ния указывают на по ло жи тельно е от но ше ние, как пре по да ва те
лей, так и уче ни ков к оцен ке сверст ни ков, ко неч но, с опре де лен ной осто ро жностью, что осо бо 
под чер ки ва ется в статье. Срав ни тельный ана лиз от ме ток пре по да ва те лей и сверст ни ков по
ка зал общее сов па де ние ре зульта тов, что под чер ки ва ет ва жность прак ти че ско го при ме не ния 
тех ни ки оцен ки сверст ни ков как от но си тельно  на де жно го до пол не ния к обычной, тра ди ци он ной 
прак ти ке оце ни ва ния исключи тельно  со сто роны учи те лей.

  ан глийск ий как ино странный язык, мне ние пре по да ва те лей и уче ни ков, 
оцен ка сверст ни ков.
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СТАВОВИ СРПСКИХ НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА ЕНГЛЕСКОГ КАО 
СТРАНОГ ЈЕЗИКА ПРЕМА ВРШЊАЧКОМ ОЦЕЊИВАЊУ И 
ПОРЕЂЕЊЕ РЕЗУЛТАТА НАСТАВНИЧКОГ И ВРШЊАЧКОГ 

ОЦЕЊИВАЊА ГОВОРНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
 

Резиме 
 

Вршњачко оцењивање представља облик формативног оцењивања и односи 
се на повратну информацију коју ученици дају својим вршњацима о нивоу 
постигнућа, који понекад може подразумевати давање бројчаних оцена, иако се оно 
не препоручује услед могућности стварања негативне атмосфере, анимозитета и 
пораста нивоа анксиозности  (Boud, Falchikov, 2007). Сматра се да примена 
вршњачког оцењивања, као технике оцењивања у свакодневној настави, даје увид 
у то да ли су наставници вољни да истраже колико је заправо корисна комбинација 
формативне и сумативне евалуације (Black et al., 2004). 

Релевантне студије које се баве методиком наставе енглеског као страног 
језика потврдиле су позитивне стране вршњачког оцењивања и установиле да је 
оно нарочито важно за изградњу самосталности ученика и укључивање ученика у 
процес доношења одлука при дефинисању критеријума за оцењивање (Johnson, 
2004). Такође, показано је да вршњачко оцењивање доприноси побољшању 
мотивације и повећању одговорности према учењу и преданости школским 
обавезама. Ученици добијају прилику да се осећају као чланови заједнице и да 
пренесу неопходне комуникативне и професионалне вештине из учионице у будуће 
реалне, животне ситуације (Orsmond et al., 2002; Mills, Glover, 2006). 

Имајући у виду недостатак истраживања у области ставова наставника и 
ученика према вршњачком оцењивању, као и практичне примене дате технике 
оцењивања у контексту нашег школског система који се тиче учења енглеског као 
страног језика, наш рад има за циљ да истражи ставове српских наставника и 
ученика према овом облику оцењивања, као и да упореди резултате оцењивања 
вештине говора, односно конверзације, уз унапред дате и објашњене инструкције 
наставницима и ученицима.  

Истраживање се стога састојало из три дела: у првом делу је анкетирано 112 
наставника, док је у другом 130 ученика основних и средњих школа попунило 
специјално припремљен упитник.  У трећем, експерименталном, делу учествовало 
је 24 ученика и 15 наставника, као евалуатори, и 5 ученика чија се вештина 
конверзације на страном језику оцењивала. 

Резултати анкете указали су на уопштено позитивне ставове, како 
наставника, тако и ученика, према вршњачком оцењивању, наравно, уз одређене 



резерве које су истакнуте у раду. Експеримент упоређивања наставничког и 
вршњачког оцењивања показао је генерално слагање у резултатима, чиме се 
подвлачи значај практичне примене технике вршњачког оцењивања као релативно 
поуздане допуне уобичајене, традиционалне праксе оцењивања искључиво од 
стране наставника.  

Имајући у виду концептуалне и практичне разлике западноевропског и 
српског наставног плана и програма, неколико педагошких имликација потцртано је 
у раду. Наиме, постоји могућност да примена вршњачког оцењивања побољша 
аутономни рад ученика и активно учешће у настави. Чешћа примена дате технике 
може довести до позитивнијих ставова, како наставника, тако и ученика, према 
самој техници оцењивања. Охрабривањем ученика да преузму иницијативу у 
процесу оцењивања, наставници стварају атмосферу међусобне зависности, 
одговорности и ослањања једних на друге током читавог процеса учења. Овакав 
допринос ученика може смањити негативни осећај настао неучествовањем у 
настави, а увођење иновативног начина оцењивања може донети виши ниво 
мотивације и свакодневну наставну рутину учинити динамичнијом.  

Потенцијална ограничења истраживања била су дизајн инструмената за 
испитивање и избор узорка испитаника, нарочито када је у питању трећи део 
истраживања.  У закључку, предлажу се идеје за наставак истраживања попут 
испитивања вршњачког оцењивања и других језичких вештина осим конверзације, 
као и истраживање потенцијалних фактора због којих постоји неповерење 
наставника и ученика у поузданост вршњачког оцењивања. 
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Ли ди ја Д. Ми шке љин1

Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи тет у Бе о гра ду

МЕН ТОР СТВО КАО КО ЛА бО РА ЦИ ЈА ПРАК ТИ чА РА – 
ПЕР СПЕК ТИ ВА МЕН ТО РА2

    Многи аутори на основу спроведених истраживања истичу да је професионализам 
у области васпитања и образовања у раном детињству уско повезан са 

способношћу критичког промишљања педагошке праксе и способношћу мењања праксе. У 
складу са савременим схватањима и истраживањима о професионалном развоју који указују 
на чињеницу да само обучавање професионалаца није довољно уколико желимо да креирамо 
одрживу промену, питање развоја менторства постаје све актуелније. У раду се разматра 
концепт менторства у оквиру пројеката Вртићи без граница 2 – квалитетно инклузивно 
предшколско васпитање и образовање у Србији, који је заснован на системском приступу 
професионалном развоју, као подршка грађењу квалитета и развијању праксе предшколског 
васпитања као етичке. Нови концепт менторства подразумева активну интеграцију и синер
гију захтева праксе и теорије, компетентност у заједничком процесу учења и рефлексивног 
преиспитивања сопствене праксе, односно способност критичког промишљања и промену 
праксе. Квалитативно истраживање које је спроведено имало је за циљ сагледавање пер
спективе ментора о постављеном концепту менторства. Резултати показују да ментори 
ову врсту подршке виде као значајну у процесима увођења промена у праксу и развоју 
квалитета у свим димензијама реалног контекста. У закључку рада указује се на неопходност 
промене концепта професионалног развоја како би нови концепт менторства добио и 
подршку у систему.

        професионализам, компетентност, колаборација, менторство.

1 E-mail: li di ja.mi ske ljin@f.bg .ac .rs 
2 Рад је на стао у окви ру про је ка та Уни це фа Вр ти ћи без гра ни ца 2 – ква ли тет но ин клу зив но 
пред школ ско вас пи та та ње и обра зо ва ње у Ср би ји и Ка ле и до скоп: диверзификацијa про гра ма 
пред школ ског вас пи та ња, ко ји се ре а ли зу је у парт нер ству са Ми ни стар ством про све те, на у ке 
и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, Цен тром за ин тер ак тив ну пе да го ги ју и Ин сти ту том 
за пе да го ги ју и ан дра го ги ју Фи ло зоф ског  фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду.  
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MEN TOR SHIP AS PRAC TI TI O NER CO LA BO RA TION 
– MEN TORS’ PER SPEC TI VE

  Based on conducted researches many authors point out that professionalism in the field of 
education in early childhood is closely linked with the skill of critical study of pedagogic 

practice and the ability of changing it. In accordance with modern views and research of professional 
development which indicate the fact that training professionals is not sufficient if we want to create a 
sustainable change the issue of mentorship development becomes increasingly topical. The paper 
considers a concept of mentorship in the frame of the project Kindergartens without borders 2 – quality 
inclusive preschool education in Serbia, based on a systemic approach to professional development, as a 
support to improving the quality and the development of ethical practice of preschool education. The 
new concept of mentorship includes active integration and synergy of the requirements of practice and 
theory, competence in mutual process of learning and reflexive examination of one’s own practice, i.e. 
the ability of critical thinking and changing practice. The qualitative research was aimed at considering 
the perspective of mentors in the light of the mentoring concept. The results show that mentors see this 
kind of support as important in the processes of introducing changes in the practice and the development 
of quality in all dimensions of real context. The conclusion states that it is necessary to change the 
concept of professional development in order to ensure important support in the processes of changing 
the practice and the development of quality in all dimensions of real context.

  professionalism, competence, collaboration, mentorship.

МЕНТОРСТВО КАК КОЛЛАБОРАЦИЯ ПРАКТИКОВ 
– ТОЧКА ЗРЕНИЯ МЕНТОРОВ

  Исходя из результатов проведенных исследований, многие авторы отмечают, что 
профессионализм в области дошкольного воспитания и образования тесно связан  со 

способностью критического обсуждения педагогической практики и способностью ее изменения и 
приспособления. Современные исследования в области профессионального развития указывают 
на факт, что для создания и проведения  стабильных изменений обучение специалистов не 
достаточно и поэтому вопрос менторства становится все более актуальным. В статье 
рассматривается концепция менторства в рамках проекта  Детские сады без границ 2 – 
качественное инклюзивное дошкольное воспитание и образование в Сербии, которая базируется 
на системном подходе к профессиональному развитию, как поддержке созданию  качества и 
развитию практики дошкольного воспитания. Новая концепция менторства предполагает 
активное объединение и согласование практики и теории, компетентности в совместном 
процессе обучения и рефлексивного пересмотра своей собственной практики, вернее способность 
критического мышления и изменения практики. Проведенное качественное исследование было 
направлено на изучение и понимание установленной концепции менторства с точки зрения 
менторов. Результаты показывают, что этот вид поддержки менторы считают важным в 
процессе внедрения изменений на практике и развития качества во всех измерениях реального 
контекста. В конце статьи указывается на необходимость изменения  концепции 
профессионального развития и оказания системной поддержки новой концепции менторства.

   профессионализм, компетентность, сотрудничество, менторство.
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Невена Н. Митранић1

СМЕРНИЦЕ ЗА ДРуШТВЕНу ПОДРШКу ДЕчЈОЈ ИГРИ2

   Игра је драгоцен аспект живљења, незаменљивог значаја по добробит и развој 
како детета тако и одраслих људи и заједница у целини. Комплексност 

савремених услова живљења често доводи у питање уважавање и остваривање дечје игре, те 
јача нужност да савремене образовне политике игру активно подрже. Предмет истраживања 
на ком је овај рад заснован је дечја игра у образовној политици, a циљ истраживања је предлог 
мера и акција којима се кроз образовну политику дечја игра може подржати. У истраживању 
смо се служили методом компаративне анализе кроз технику анализе садржаја, а уз примену 
матрице анализе. Истраживањем су обухваћене мере и акције званичних образовних политика 
и невладиних организација Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске, 
Републике Ирске и Републике Србије. Резултати истраживања указују на то да је проблем 
дубљи од тренутног непостојања системске подршке игри у Републици Србији и отварају 
питање из које парадигме званична образовна политика Републике Србије приступа 
образовању, као и питање могућности да се из актуелне позиције у потпуности освести 
важност игре и гради подршка игри. Ослањајући се на окоснице политика подршке у Уједињеном 
Краљевству и Републици Ирској, у овом раду предлажемо смернице развоја друштвене подршке 
игри које би се у случају Србије могле показати смисленим и изводљивим.

        дечја игра, образовна политика, друштвена подршка игри.
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2015. године.

UDK - 371.382
DOI: 10.5937/nasvas1602411M

Оригинални научни рад
НВ год. LXV 2/2016.

Апстракт

Кључне речи:



Митранић, Н. • Смер ни це за дру штве ну по др шку деч јој игри • НВ год. LXV  бр. 2/2016, стр. 411–425.

425

GUIDELINES FOR SOCIAL SUPPORT TO CHILD PLAY

  Play is a precious aspect of living and irreplaceable importance for not only child wellbeing 
and development but for adults and communities, too. Complex current living conditions 

often minimize the importance of child play and it becomes even more necessary that educational 
policies support it. The subject of the research is based on the role child play has in educational policy and 
the aim is formulation of measures and actions which can support child play in educational policy. We 
examined measures and actions of official educational policies and nongovernment organizations of 
the United Kingdom of England and Northern Ireland, the Republic of Ireland and Republic of Serbia. The 
results show that the problem is deeper than current nonexistence of systemic support to play in Serbia 
and open the question on which paradigm official educational policy in Serbia approaches to education, 
and the question of how to bring to awareness the importance of play in order to support it. Relaying on 
the frameworks of play support policy in the United Kingdom and Republic of Ireland we suggest some 
guidelines for social support of child play which might prove sensible and feasible in Serbia.

  child play, educational policy, social support to play.

РУКОВОДСТВО ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТСКОЙ ИГРЕ

  Игра представляет собой важный аспект жизни, незаменимого значения для 
благосостояния и развития ребенка, а также взрослых и общества в целом. 

Комплексность современных условий жизни часто ставит под вопрос уважение и осуществление 
детскиой игры и, поэтому, от современной образовательной политики ожидается активная 
роль в поддержке игре. Предметом исследования в данной работе является детская игра в 
образовательной политике а цель данного исследования заключается в предложении мер и 
действий по поддержке детской игре в образовательной политике. Исследование проведено с 
применением сравнительного анализа и метода анализа содержания, с использованием матрицы  
анализа. Исследование включает в себя обзор мер и действий официальной политики в области 
образования и неправительственных организаций Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, Ирландии и Республики Сербии. Результаты исследования показывают, что 
проблема гораздо глубже, чем нынешнее отсутствие систематической поддержки игре в Сербии, 
так как поднимает вопрос об образовательной парадигме, на основе которой официальная 
политика Республики Сербия подходит к образованию, а также вопрос об этом, можно ли в такой 
обстановке в полной мере осветить важность игры и построить поддержку игре. Опираясь на 
основы политики поддержки в Великобритании и Ирландии, в данной статье предлагаются 
мероприятия по развитию общестенной поддержки игре, которые могли бы оказаться 
значимыми и выполнимыми в Сербии.

   детская игра, образовательная политика, общественная поддержка игре.
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Да ли бор ка С. Пу рић1

Учи тељ ски фа кул тет у Ужи цу, Уни вер зи тет у Кра гу јев цу

РАЗ у МЕ ВА ЊЕ ТЕК СТА у НА СТА ВИ КЊИ ЖЕВ НО СТИ

    У раду се разматра проблем разумевања прочитаног и допринос методичке 
апаратуре у читанци разумевању прочитаног текста у настави књижевности у 

млађим разредима основне школе. Техником анализе садржаја методичке апаратуре у осам 
читанки за четврти разред основне школе, које су одобрене за употребу у настави у школској 
2014/2015. години и анкетирањем 350 учитеља из 33 основне школе из 11 управних округа у 
Републици Србији испитује се: (а) у којој мери садржај уџбеника српског језика за млађе разреде 
основне школе пружа могућност за разумевање књижевног текста; (б) у којој мери учитељи 
уважавају подстицаје за разумевање књижевне уметности дате у читанци, као извор за 
припремање наставе књижевности. Резултати истраживања показују да се велики број 
налога у читанкама односи на разумевање прочитаног, али да су налози који се односе на 
поједине категорије разумевања неравномерно заступљени у методичкој апаратури. С друге 
стране, више од половине анкетираних учитеља као извор за припремање наставе 
књижевности користи методичку апаратуру из читанке, како оне коју је одабрао за употребу 
у одређеном разреду тако и осталих читанки за тај разред. 

       методичка апаратура, читанка, настава књижевности, српски језик, основна 
школа.

1 Е-mail: da li bor ka.pu ric @gmail.co m

UDK - 371.3::821.163.41(497.11)“2014/2015“
DOI: 10.5937/nasvas1602427P

Стручни рад
НВ год. LXV 2/2016.

Апстракт

Кључне речи:



Пурић, Д. • Раз у ме ва ње тек ста у на ста ви књи жев но сти • НВ год. LXV  бр. 2/2016, стр. 427–438.

438

COM PRE HEN DING TEXT IN LI TE RA TU RE CLASS

  The paper discusses the problem of understanding a text and the contribution of 
methodological apparatus in the reader book to comprehension of a text being read in 

junior classes of elementary school. By using the technique of content analysis from methodological 
apparatuses in eight reader books for the fourth grade of elementary school, approved for usage in 
2014/2015 academic year, and surveying 350 teachers in 33 elementary schools and 11 administrative 
districts in the Republic of Serbia we examined: (a) to what extent the Serbian language text book 
contents enable junior students to understand a literary text; (b) to what extent teachers accept the 
suggestions offered in the textbook for preparing literature teaching. The results show that a large 
number of suggestions relate to reading comprehension, but some of categories of understanding are 
unevenly distributed in the methodological apparatus. On the other hand, the majority of teachers use 
the methodological apparatus given in a textbook for preparing classes, not only the textbook he or she 
selected for teaching but also other textbooks for the same grade.

  methodological apparatus, reading textbook, literature teaching, the Serbian language, 
elementary school, pupil.

ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА В ПРЕПОДАВАНИИ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

  В статье обсуждается проблема понимания прочитанного текста и роль мето
дической аппаратуры учебника в преподавании художественной литературы в 

младших классах восьмилетней школы. На основе анализа методической аппаратуры 8 учебников 
для четвертого класса восьмилетней школы, одобренных  для использования в школе в учебном 
2014/2015 году и анкетирования 350 учителей из 33 основных школ в 11 районах Республики Сербии 
проверяется: (а) в какой степени методическое содержание учебников сербского языка для 
младших классов восьмилетней школы обеспечивает понимание художественного текста; (б) в 
какой мере учителя принимают во внимание методические задания, направленные на понимание  
художественного текста и приведенные в учебниках в качестве источника для подготовки 
лекций. Результаты исследования показывают, что большое количество методических заданий 
в учебниках касается понимания прочитанного текста, но задания, относящиеся к определенным 
аспектам понимания представлены в методической аппаратуре учебников неравномерно. С 
другой стороны, более половины анкетированных учителей в качестве источника для своей 
подготовки лекций используют методическую аппаратуру, не только выбранного учителем 
учебника для использования в конкретном классе, но и методическую аппаратуру  других 
учебников для данного класса.

   методическая аппаратура, учебник, преподавание художественной 
литературы, сербский язык, восьмилетняя школа, ученик.
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Пе тру шић Д. Игор1

Ме ди цин ски фа кул тет, Уни вер зи тет у Бе о гра ду

Ра дин П. Со ња 
Pa ra cel sus Kli nik Zwic kau, Ger many

Сав ко вић М. Зо ри ца 
Фа кул тет за спе ци јал ну еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју, 
Уни вер зи тет у Бе о гра ду

бу ње вач ки И. Ве ра 
Ме ди цин ски фа кул тет, Уни вер зи тет у Бе о гра ду

бај че тић И. Ми лош 
Ме ди цин ски фа кул тет, Уни вер зи тет у Бе о гра ду

НИ ВО РЕ ТЕН ЦИ ЈЕ ЗНА ЊА И СТАВ СТу ДЕ НА ТА ПРЕ МА 
ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НОЈ И КОМ бИ НО ВА НОЈ НА СТА ВИ  

ИЗ Ху МА НЕ ГЕ НЕ ТИ КЕ

   Циљ овог истраживања био је да се упореди ретенција знања и задовољство 
курсом међу студентима који су похађали комбиновану наставу (традиционалан 

облик и онлајн курс) и онима који су похађали традиционални облик наставе из предмета 
хумана генетика. Студија је обухватила 169 студената подељених у две групе. Прву групу је 
чинило 88 студената који су похађали комбиновани курс, а другу групу су чинили студенти који 
су похађали традиционални курс. Тестирање знања је рађено након завршетка курса и поново 
шест месеци касније. Резултати тестирања су упоређени између ове две групе. Такође, 
студенти са комбинованог курса су подељени у три категорије према нивоу активности на 
онлајн курсу: слабо активни, умерено активни и веома активни. Категорије су упоређене 
међусобно, као и са резултатом студената који су похађали традиционалну наставу. На оба 
теста су студенти који су завршили комбиновани курс били знатно бољи од студената који 
су похађали традиционални облик наставе. Просечан број поена на оба теста које су постигли 
веома активни студенти био је статистички значајно већи у односу на умерено активне, 
слабо активне и студенте који су похађали традиционалну наставу. Резултати испитивања 
процене студената показују да је онлајн курс оцењен високим оценама и да је задовољство 
комбинованим обликом наставе било изузетно. Резултати су показали већу ефективност, тј. 
ретенцију знања код студената који су похађали комбиновани курс.

        електронско учење, комбиновано учење, образовне технологије.
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THE LE VEL OF KNOW LED GE RE TEN TION AND THE AT TI TU DE 
OF STU DENTS TO WARDS TRA DI TI O NAL AND COM BI NED 

HU MAN GE NE TICS TE AC HING

  The aim of this research was to compare knowledge retention and course satisfaction among 
the students who attended a combined teaching course (traditional form and online course) 

and those who attended only the traditional course in human genetics. The study comprised 169 students 
divided in two groups. The first group included 88 students who attended the combined course, and the 
second group participated in the traditional course. A knowledge test was given after the end of the 
courses and six months later.. The results of both groups were compared. Further on, the students in the 
combined course were divided in three categories according to the levels of online activities: weak, 
moderate and very active. The categories were compared with each other, and with the results of the 
students who attended the traditional course. The students who attended the combined course achieved 
considerably higher results on both tests compared to the students who attended the traditional course. 
The average number of points on both tests was statistically considerably higher in the group of very 
active students compared to those moderately active or weak and, of course, better than the students 
who attended the traditional course The results show that the online course was marked highly, showed 
higher knowledge retention and that the satisfaction with the combined course was exceptional.

  elearning, combined learning, educational technologies.

УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ И ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ 
К ТРАДИЦИОННОМУ И КОМБИНИРОВАННОМУ 

ОБУЧЕНИЮ ГУММАНОЙ ГЕНЕТИКЕ

  Целью данного исследования было сравнить уровень полученных знаний и 
удовлетворенность курсом студентов, посещавших комбинированные лекции 

(традиционная форма и онлайнкурс) и студентов, которые посещали  традиционные формы 
преподавания в области гумманой генетики. Исследование проведено на примере 169 студентов, 
разделенных на две группы. Первая группа состояла из 88 студентов, посещавших комбинированные 
занятия, а студенты второй группы посещали традиционный курс лекций. Тестирование знаний 
проводилось после окончания курса и снова через шесть месяцев. Результаты тестирования 
этих двух групп студентов были сопоставлены. Кроме того, студенты комбинированного курса 
разделены на три группы в зависимости от уровня активности на онлайнкурсе: малоактивные, 
умеренно активные и очень активные. Результаты этих групп сравниваются друг с другом и с 
результатами студентов, которые посещали традиционные курсы. Результаты тестировения 
показывают, что студенты комбинированного обучения добились значительно лучших успехов, 
чем студенты, которые посещали традиционную форму обучения. Среднее количество баллов, 
которые достигли очень активные студенты было статистически значительно больше, чем у 
умеренно активных, мало активных и студентов, посещавших традиционное обучение. 
Результаты анкетирования удовлетворенности студентов лекциями показывают, что онлайн
курс отмечен высокими оценками и, что удовлетворенность  преподаванием в комбинированной 
форме обучения была высокой. Результаты показали более высокую эффективность обучения, то 
есть стабильность знаний у студентов, посещавших комбинированный курс.

   электронное обучение, комбинированные методы обучения, образова
тельные технологии.

Abstract

Keywords:

Резюме

Ключевые слова:



451

In memoriam  

Проф. др МИРЈАНА ПЕШИЋ
(1943–2016) 

Др Мирјана Пешић је била редовни професор Филозофског факултета Универзитета 
у Београду; у више наврата управник Одељења за педагогију и андрагогију и Центра за 
образовање наставника; дугогодишњи шеф Катедре за предшколску педагогију; један од 
иницијатора оснивања Института за педагогију и андрагогију и његов први секретар, а 
потом и управник. Рођена је у Београду 1943. године где је најпре на Електротехничком 
факултету стекла диплому погонског инжењера за техничку физику, а потом 1970. године 
завршила студије психологије на Филозофском факултету. Постдипломске студије на 
Одељењу за педагогију и андрагогију, смер предшколска педагогија, завршила је 1980. 
године одбраном магистарске тезе на тему Мотивација за учење код деце предшколског 
узраста. На истом Одељењу је докторирала 1984. године са темом Вредновање 
предшколских васпитних програма. За асистента приправника на Одељењу за педагогију 
и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду изабрана је 1972. године, 
у звање доцента 1985, ванредног професора 1991, а редовног професора 1997. године. 
Била је први редовни професор предшколске педагогије у историји Филозофског 
факултета Универзитета у Београду.

Током своје каријере руководила је великим бројем научно-истраживачких 
пројеката, навешћемо неке: Евалуација програма предшколског васпитања у Србији; 
Друштвено и породично васпитање предшколске деце; Педагошка теорија и програми 
образовања; Програмирање васпитнообразовног рада по областима; Стручно 
усавршавање васпитача путем драмских радионица; Дифузија резултата акционог 
истраживања; Интерактивна педагогија. Такође, била је руководилац више развојних 
пројеката: Модели различитих облика и програма ПВО; Игровница; пројекта UNICEF-а 
Родитељи и васпитачи у акцији: образовање за дечја права; пројекта Реформа 
предшколског васпитања за Министарство просвјете и науке Црне горе; Развијање 
отвореног курикулума у сарадњи са Министарством просвете Републике Србије. 

Учествовала је на већем броју међународних и домаћих конференција и била 
национални представник OMEP-a за Југославију на конференцијама у САД, Јапану 
и Данској у периоду од 1992. до 1998. године. Била је гостујући професор по позиву 
на Пенсилванија Универзитету у САД 1987. године, на последипломским студијама 
предшколске педагогије Филозофског факултета Свеучилишта у Загребу од 1987. до 1989. 
године, на универзитету Левал у Квебеку, Канада, 1992. године, као и на Универзитету 
Црне Горе у Никшићу.
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Била је дугогодишњи уредник реномираног часописа Предшколско дете и члан 
уређивачког одбора два међународна часописа: International Journal of Early Childhood 
и International Journal of Early Years Education, као и члан IEDEPE (Европског института за 
развој потенцијала све деце) и активни члан Педагошког друштва Србије, једно време 
члан управног одбора.

Најзначајнији радови профeсорке Пешић су свакако њене књиге: Мотивација 
за учење предшколске деце; Вредновање предшколских васпитних програма; Модели 
различитих облика предшколског васпитања; Дечја права – чија одговорност; Педагогија 
у акцији. Наведене књиге су незаобилазна литература из предшколске педагогије 
генерацијама студената и практичарима у овој области. 

Као велики мислилац, отвореног ума и увек у току са савременим научним 
сазнањима, професорка Пешић је била визионар и предводник. Прва је реализовала 
евалуацију предшколских програма у Србији онда када се о евалуацији образовних 
програма мало знало код нас; творац је првих основа програма предшколског васпитања 
утемељених на савременом разумевању програма, детета и учења; прва је покренула 
акциона истраживања у образовању у Србији; прва је организовала специјалистичке 
студије из предшколске педагогије за предшколске стручне сараднике; прва је, много пре 
него што је Болоњском реформом то тражено, на студијама педагогије увела примењени 
курс на коме су студенти могли да стекну професионална умења и из кога су се касније 
развила три нова курса на студијама педагогије; прва је покренула примењене пројекте 
усмерене на промену образовне праксе. 

Као научник, професорка Пешић је своју педагошку теорију градила на критичкој 
теорији друштва, верујући у трансформативну снагу образовања, у дете и у практичаре. 
Три су носећа, узајамно повезана, концепта ове теорије којима се она бавила у својим 
радовима:

Први је концепт педагогије као praxisa – педагогије као науке која се гради кроз 
јединство и узајамно преиспитивање теорије и праксе, уместо позитивистичког 
подвајања теорије и практичног делања и третирања праксе само као места 
линеарне примене научних знања. Отуда њена методолошка оријентација на акциона 
истраживања као истовремену и акцију и истраживање, као процес мењања праксе 
кроз грађење практичне теорије и конструкцију сазнања кроз мењање праксе. Према 
речима професорке Пешић, еманципаторско акционо истраживање брише границе 
између истраживача и учесника у друштвеној пракси, стварајући и ширећи „заједницу 
акционих истраживача“, односно заједницу критичких, саморефлексивних актера, који 
могу да мењају праксу – од индивидуалног плана или плана једне мале групе, до макро 
друштвено-историјског плана на коме образовне институције функционишу. Верујући у 
педагогију као praxis професорка Пешић је целу своју професионалну каријеру заснивала 
на повезивању са праксом и чврсте везе и веру у практичаре. 

Други је концепт права детета у образовању – виђење детета као бића које је 
способно да активно учествује у сопственом развоју и учењу и у животу заједнице. 
Према речима професорке Пешић, поимање детета као посебног и различитог бића 
од одраслог, издвајање и продужавање детињства у период „припреме за живот“, који 
тражи посебну пажњу, бригу и заштиту, стварање посебне „културе детета“ и „културе 
намењене деци“, једна су страна процеса маргинализације деце у друштвеном животу, 
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обраде и „припитомљавања“ у име припреме за живот, дискриминације, па чак и 
скривеног облика манипулације. Отуда професорка Пешић није била, као вишегодишњи 
председник Друштва пријатеља деце и као сарадник Центра за права детета, само 
активни заступник права детета, већ је у домену теорије дечјег вртића развијала 
концепцију отвореног курикулума у коме дете није објекат унапред прописаног плана 
и активности, већ активни учесник процеса учења у програму који израња из његових 
интересовања и кроз размене са другом децом, васпитачем и средином.

Трећи је концепт дечјег вртића као отвореног система, повезан са концептом 
отвореног курикулума, као места заједничког живљења деце и одраслих, отвореног према 
заједници и породици, у којој је васпитач креатор сопствене праксе, не онај који примењује 
унапред прописани програм, већ га у заједници праксе креира. Да би се предшколска 
установа трансформисала у отворени вртић није довољно разви ти теоријски модел и 
уградити га у званични програм предшколског васпитања, већ је потребно оснажити 
практичара за рефлексивну праксу. Саставни део такве прак се развијања отвореног 
курикулума је евалуација, као средство самоувида и професионалног развоја, а не 
средство мерења и спољашње контроле, типично за бирократизовани образовни систем 
којег смо сведоци и данас. Како наводи професорка Пешић, управо у оквиру акционих 
истраживања, која практичара стављају у центар педагошке праксе и педагошких 
реформи, настају услови за самоевалуацију практичара и тиме трансформацију праксе.

Као наставник, професорка Пешић је дала велики допринос развоју студијског 
програма педагогије и посебно проучавања предшколске педагогије. Своју каријеру 
је започела ангажовањем на једном предмету на студијама, тада једином из области 
предшколске педагогије. Одлазећи у пензију, она их је оставила девет – по три на 
основним, мастер и докторским студијама. Њен менторски ангажман није резултирао 
само великим бројем одбрањених дипломских, магистарских, мастер и докторских 
радова из области предшколске педагогије, већ је она, усмеравајући радове својих 
докторанада, у нашем педагошком простору прва афирмисала концепте рефлексивног 
практичара, писмености као потке свеколиког учења и образовања, вртића као 
заједнице праксе, системских промена у образовању и системског мишљења. Њен 
мултидисплинарни и критички приступ проблематици образовања и њена комплексна, 
вишеслојна и продубљена промишљања није било увек лако следити, али је несумњиво 
чинило да има велики, ретко достижан и неподељени углед врхунског професора и 
међу студентима, и међу сарадницима и колегама на факултету, и у научној заједници у 
међународним оквирима. 

Сви ми који смо учили, радили и сарађивали са Мимом знамо да је она била не само 
наставник и научник, већ и одани садруг са којим смо радо и често делили уверења о 
образовању, о животу, о породици, о политици, као што смо и делили тренутке опуштања 
и дружења. Јер нас је она, између осталог, учила том господском умећу радовања идејама, 
тренуцима и стварима зато што су врхунске и у правој мери.

Педагошко учење и просветитељско делање проф. др Мирјане Пешић остаје 
трајна баштина којом је трасиран пут даљег развоја предшколске педагогије и праксе 
предшколског васпитања код нас. 

Драгана Павловић Бренеселовић
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НАСТАВА И ВАСПИТАЊЕ

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Напомена: Уз рад је потребно редакцији доставити следеће информације о аутору 
(ауторима): име, средње слово и презиме аутора, година рођења, (научно) звање, радно 
место, e-mail адреса, контакт телефон.
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JOURNAL OF EDUCATION

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.
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 
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hypotheses, research methodology, results and discussion. The structure of a review paper or 
theory analysis should be adequate to the nature of the theme.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРАВИЛО ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ АВТОРОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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