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КОГНИТИВНЕ И ПЕРСОНОЛОШКЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ 
ИНДИКАТОРА КРЕАТИВНОСТИ КОД СТуДЕНАТА

Ивана Новаков1

Институт за онкологију Војводине,  
Сремска Каменица, Србија

           Проблем овог рада односи се на питање које когнитивне карактеристике и особине 
личности одликују особе с израженим креативним диспозицијама. Циљ истраживања 

био је да се испита предиктивна моћ различитих когнитивних и персонолошких варијабли, када 
су у питању два индикатора креативности – дивергентно мишљење и креативно понашање 
код студената. Узорак у истраживању чинили су студенти Филозофског и Природно-математичког 
факултета Универзитета у Новом Саду (N = 181). Просечна старост износила је 20,09 година 
(SD = 2.19). Од укупног броја испитаника 87,3% било је женског, а 12,7% мушког пола. Мултипла 
регресиона анализа, F (10, 170) = 4.57, p < .001, показала је да су се као значајни предиктори 
дивергентног мишљења издвојили висока фонемска флуентност, слабији капацитет радне 
меморије, изражена отвореност ка искуству и ниска пријатност. У другој регресионој анализи, 
F (10, 170) = 6.49, p < .001, као значајни предиктори креативног понашања издвојили су се већа 
брзина визуелне претраге и процесирања, те висока отвореност, а маргинално значајна и ниска 
пријатност. Резултати истраживања показали су да когнитивне карактеристике и особине 
личности представљају важне детерминанте не само дивергентне продукције него и креативног 
понашања. Добијени резултати интерпретирани су са циљем ефективнијег препознавања 
креативних појединаца у наставном контексту, те подстицања њихових потенцијала.

            креативност, дивергентно мишљење, креативно понашање, когнитивне 
способности, особине личности.

1 novakov.ivana@onk.ns.ac.rs
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Настава и васпитање, 2018, 67(3), 419-438

COGNITIVE AND PERSONOLOGICAL DETERMINANTS  
OF CREATIVITY INDICATORS IN STUDENTS

ivana novakov 
Oncology Institute of Vojvodina 

Sremska Kamenica, Serbia

   This paper deals with the question of which cognitive characteristics and personality traits 
characterize individuals with pronounced creative dispositions. The aim of the research was 

to examine the predictive power of different cognitive and personological variables regarding two creativity 
indicators – divergent thinking and creative behavior in students.The sample consisted of students of the 
Faculty of Philosophy and the Faculty of Sciences in Novi Sad (N = 181). The average age of respondents 
was 20.09 (SD = 2.19), 87.3% of whom were female and 12.7% male. Multiple regression analysis, F(10, 
170) = 4.57, p < .001, suggests that high phonemic fluency, a lower working memory capacity, a high level 
of openness to experience and low agreeableness were significant predictors of divergent thinking. In the 
other regression analysis, F(10, 170) = 6.49, p < .001, significant predictors of creative behavior were speed 
of visual search and visual processing and a high level of openness, while low agreeableness was marginally 
significant. The results of the study suggest that cognitive characteristics and personality traits are significant 
determinants not only of divergent production but also of creative behavior. The obtained results have 
been interpreted with the aim of more effectively identifying creative individuals in the educational context 
and stimulating their potential.

     creativity, divergent thinking, creative behavior, cognitive abilities, personality traits.

КОГНИТИВНЫЕ И ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТВОРЧЕСТВА У СТУДЕНТОВ

Ивана Новаков 
Институт онкологии Воеводины,  

Сремска Каменица, Сербия

   В данной статье рассматривается вопрос о том, какие когнитивные и личностные 
характеристики проявляются у лиц с выраженным творческим потенциалом. Целью 

исследования было – определить предиктивную силу различных когнитивных и персонологи-
ческих переменных, связанных с проявлением двух показателей креативности - дивергентного 
мышления и творческого поведения у студентов. В исследовании приняли участие студенты 
Философского и Естественно-математического факультетов Университета в Нови-Саде (N 
= 181), в среднем возрасте 20,09 лет (SD = 2,19), среди которых 87,3% анкетированных были 
женского и 12,7% мужского пола. Мультипликативный регрессионный анализ F (10, 170) = 4,57, 
р <0,001 показал, что высокая фонематическая беглость, плохая емкость рабочей памяти, 
выраженная открытость к опыту и низкое удовольствие выделены в качестве значимых пре-
дикторов дивергентного мышления. Во втором регрессионном анализе F (10, 170) = 6,49, р <0,001, 
как значительные предикторы творческого поведения выделены более высокая скорость ви-
зуального поиска и обработки, высокая открытость, а незначительно и низкий уровень удо-
вольствия. Результаты исследования показали, что когнитивные характеристики и личностные 

Abstract

Keywords:

Резюме
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качества являются важными детерминантами не только дивергентной продукции, но и 
творческого поведения. Полученные результаты интерпретированы в целях более эффекти-
вного распознавания творческих личностей в контексте обучения и стимулирования их по-
тенциалов.

   креативность, дивергентное мышление, творческое поведение, когнитив-
ные способности, качества личности.

Ключевые слова:

Ивана Новаков • Когнитивне и персонолошке детерминанте индикатора креативности код студената
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КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОЦЕСА  
РЕШАВАЊА МАТЕМАТИчКИХ  

ПРОбЛЕМСКИХ ЗАДАТАКА1

Радован Антонијевић2

Одељење за педагогију и андрагогију,  
Филозофски факултет Универзитета у Београду, Србија

          У процесу наставе математике подстиче се развој когнитивног капацитета 
ученика, тако да настава математике представља кључну област наставе за 

одвијање процеса интелектуалног васпитања у школи. У овом раду разматрају се неке од 
кључних карактеристика тог процеса. Централно место заузима разматрање улоге сложеног 
феномена који је означен као „когнитивна препрека“, феномена који се јавља у поступцима 
решавања математичких проблемских задатака. Сваки проблемски задатак у настави 
математике обично се осмишљава на тај начин да садржи оно што је у задатку тражено да 
би се дошло до открића решења. На основу тога, ствара се код ученика на мисаоном плану 
когнитивна препрека, као и когнитивни изазов одређеног нивоа интензитета. У процесу 
„савладавања когнитивне препреке“ у решавању неког проблемског задатка у настави математике 
неопходно је да ученик уложи одређени ниво когнитивног напора и да оптимално ангажује 
референтни део когнитивног капацитета који поседује. Процес решавања задатка одвија се 
кроз различите мисаонe активности (мисаонe операцијe), користећи претходна знања и 
искуства неопходна за ефикасно решавање одређених група проблемских задатака. Систем 
когнитивних препрека треба да представља саставни део реализације наставног програма 
математике, како би се омогућило иницирање мисаоних активности ученика на оптималном 
нивоу и развој различитих математичких когнитивних микроструктура (способности, вештине, 
знање), развој капацитета математичког мишљења ученика, као и развој когнитивног капацитета 
ученика у целини. 

             математички задатак, когнитивна препрека, когнитивни изазов, когнитивни 
напор, развојна трансформација.

1 Рад је настао у оквиру пројекта „Модели процењивања и стратегије унапређивања квалитета 
образовања у Србији“ (број 179060, 2011-2018) Института за педагогију и андрагогију Филозоф-
ског факултета у Београду, који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
2 aa_radovan@yahoo.com
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CHARACTERISTICS OF THE PROCESS  
OF SOLVING  MATHEMATICAL TASKS

radovan antonijević 
Department of Pedagogy and Andragogy,  

Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Serbia

   In the process of mathematics education, the development of students’ cognitive capacities 
is stimulated, and thus mathematics education is a key area in which the process of intellectual 

education in schools takes place. This paper looks at some of the key characteristics of this process, focusing 
in particular on the role of the complex phenomenon known as the cognitive barrier, which occurs in the 
process of mathematical problem tasks. In mathematics education , a problem task is typically designed 
so as to contain that which is required in order to work out the solution. A cognitive barrier thus arises in 
students’ thought process, as does a cognitive challenge of a certain level of intensity. In the process of 
overcoming the cognitive barrier in working out the solution to a mathematical problem, students have 
to put in a certain amount of cognitive effort and optimally engage the referential part of their congintive 
capacities. The process of problem solving takes place through different thinking activities (thinking 
operations), and draws on prior knowledge and experience necessary for the efficient solving of certain 
groups of math tasks. The system of cognitive barriers should be an integral part of the implementation 
of the mathematics curriculum, so as to enable the initiation of students’ thought processes at the optimal 
level, and the development of various mathematical cognitive microstructures (abilities, skills, knowledge), 
the development of the capacity for mathematical thinking, and the development of students’ overall 
cognitive capacities.

Keywords:   mathematical task, cognitive barrier, cognitive challenge, cognitive effort, developmental 
transformation.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА РЕШЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМНЫХ ЗАДАНИЙ 

Радован Антониевич   
Кафедра педагогики и андрагогики, 

Философский факультет, Белградский университет, Сербия

    В процессе обучения математике поощряется развитие познавательных спосо-
бностей учащихся, поэтому преподавание математики является ключевой 

областью обучения в процессе интеллектуального развития. В данной статье 
рассматриваются некоторые из ключевых характеристик этого процесса. В центре 
внимания находится рассмотрение роли сложного явления, характеризуемого как 
«когнитивное препятствие», явления, возникающего в процессе решения математических 
проблемных заданий. Каждая проблемная задача в обучении математике обычно включает 
то, чего требуется в задаче, чтобы прийти к открытию решения. Исходя из этого, у учащихся 
создаются когнитивные препятствия на уровне мышления, а также когнитивные вызовы 
определенного уровня интенсивности. В процессе «овладения когнитивным препятствием» 

Abstract
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при решении проблемного задания в обучении математике ожидается от учащихся 
достижнеие определенного уровня когнитивных усилий и оптимального  использования 
эталонной части своих когнитивных способностей. Процесс решения проблемной задачи 
происходит путем различных мыслительных действий (мыслительные операции), при этом 
используются уже приобретенные знания и опыт, необходимые для эффективного решения 
определенных групп задач. Система когнитивных препятствий должна стать неотъемлемой 
частью реализации учебной программы по математике, так как она инициирует 
мыслительную деятельность учащихся на оптимальном уровне и развивает различные 
математические когнитивные микроструктуры (способности, навыки, знания), расширяет 
объем математического мышления у учащихся и когнитивные  способности в целом.

  математическое задание, когнитивное препятствие, когнитивный вызов, 
когнитивное усилие, развивающая трансформация. 
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СТАВОВИ РОДИТЕЉА ПРЕМА  
учЕЊу ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА СВОЈЕ ДЕЦЕ

Јелена Грубор1

Департман за филолошке науке,  
Државни универзитет у Новом Пазару, 

Нови Пазар, Србија

        Укључивање родитеља у школовање деце постало је једно од кључних тема 
савременог школства последњих неколико година. Аспект ангажмана који овај рад 

испитује је став родитеља према учењу енглеског језика своје деце. Према теорији намерног 
понашања, намере представљају директан антецеденс понашања, те је из тог разлога први 
циљ рада био да се утврди структура става родитеља и испита да ли се намера издваја као 
самостална компонента. Други циљ је био да се испита генерални став родитеља јер ставови 
имају предиктивну вредност. Узорак је чинило 115 родитеља чија деца припадају популацији 
средњошколаца и/или студената. Учесници су попуњавали мини-батерију, а добијени подаци 
су анализирани у статистичком програму SPSS21. Генерални став родитеља је претежно 
позитиван, а утврђено је да га чине: 1) бихевиорални аспект става и намера, оно што родитељи 
конкретно чине да њихова деца уче енглески, 2) пасивност и индиферентност према учењу 
језика, односно антипод проактивности, 3) подизање вредности индивидуе, и 4) национализам, 
односно као његов антипод либералност и отвореност ка евентуалним променама у језику. 
Резултати нам говоре да родитељи из овог узорка чине (или верују да чине) напоре да се укључе 
у учење енглеског своје деце, што свакако обећава јер истраживања показују да ангажман родитеља 
позитивно утиче на исходе учења.

             ангажман родитеља, намера, средњошколска и студентска популација, став 
према учењу енглеског језика.

 

1 bram.english@yahoo.co.uk
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PARENTAL ATTITUDES TOWARDS  
THEIR CHILDREN‘S ENGLISH LANGUAGE LEARNING

Jelena Grubor 
Department of Philology,  

State University of Novi Pazar,  Novi Pazar, Serbia

 Parental involvement in children‘s schooling has become a major issue in contemporary 
education in recent years. The paper looks at one aspect of this involvement, namely, 

parents’ attitudes to their children learning the English language. According to the theory of intentional 
behavior, intention is the direct antecedent of behavior, and the first aim of this study was therefore to 
establish the structure of parental attitudes and examine whether intention constitutes a distinct 
component. The second aim was to examine parents’ general attitude, as attitudes have predictive value. 
The sample consisted of 115 parents of secondary school and/or university students. Respondents 
completed a mini-battery, and the obtained data was analysed using SPSS 21 statistical software. 
Parental attitudes were mostly positive, and were found to comprise the following: 1) the behavioral 
aspect of attitudes and intentions, i.e. concrete actions taken by parents with regard to their children 
learning English; 2) passivity and indifference towards language learning or its antithesis, proactivity,  
3) the enhancement of an individual’s worth, and 4) nationalism or its antithesis, liberalism and openness 
towards potential language changes. Results indicate that parents in our sample are making (or believe 
they are making) an effort to become involved in their children’s learning of English, which is promising 
given that research shows that parental involvement has a positive effect on learning outcomes.

       parental involvement, intention, secondary school and university students, attitude towards 
learning English.
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ОТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ К ОБУЧЕНИЮ 
ИХ ДЕТЕЙ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Елена Грубор 
Отдел филологических наук,  

Государственный университет в Нови-Пазаре, Нови-Пазар, Сербия

 Включение родителей в образование детей стало одной из ключевых тем современного 
образования в последнее время. В данной статье рассматривается отношение 

родителей к обучению английскому языку их детей. Согласно теории преднамеренного поведения, 
намерения представляют собой непосредственную предшественницу поведения и, по этой 
причине первая цель работы состояла в том, чтобы определить структуру отношения 
родителей и проверить, выделяется ли намерение как независимый компонент. Вторая цель 
состояла в том, чтобы изучить общее отношение родителей, потому что отношение имеет 
прогностическую ценность. В исследовании приняли участие 115 родителей, дети которых 
относятся к учащимся средней школы и/или студентам. Участники заполнили мини-батарею, а 
полученные данные были проанализированы в статистической программе SPSS21. Общее 
отношение родителей является преимущественно положительным, состоит из: 1) поведенческого 
аспекта отношения и намерений, что конкретно родители делают в процессе обучения  своих 
детей английскому языку, 2) пассивности и безразличия к изучению языка, то есть их антипода 
проактивности, 3) поднятия ценности индивида и 4) национализма или как его антипода 
либеральности и открытости к возможным изменениям в языке. Результаты показывают, 
что анкетированные родители прилагают (или верят, что делают) усилия к обучению своих 
детей английскому языку, что, безусловно, обещает, поскольку исследования показывают, 
что участие родителей положительно влияет на результаты обучения.

   вовлеченность родителей, намерение, старшеклассники и студенты, 
отношение к изучению английского языка. 
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assEssMEnt of intErcultural coMMunicatiVE 
coMPEtEncE in PrE-sErVicE EnGlisH lanGuaGE 

tEacHErs: cHallEnGEs and PracticEs1

nina lazarević2

Deptartment of English, Faculty of Philosophy, 
University of Nis, Serbia

 Preparing future teachers to be successful and competent intercultural communicators cannot 
be overemphasized in a time of migrations, cross-cultural misunderstandings, ethnic clashes, 

and gender politics. It is crucial to provide both instruction and training, so that students can both work on 
their own intercultural competence (IC), and become skilled and equipped to include IC elements in their 
teaching. The Intercultural Communicative Competence (ICC) course for pre-service English language teachers 
in Serbia has been reshaped several times since its introduction into the curriculum in 2008, primarily in its 
assessment formats. As a case study of assessment tools, the paper examines the organisation of assessment, 
how different assessment strategies were selected and employed over a period of 10 years. Special attention 
is placed on the balance between the three ICC domains, the use of summative and formative assessment, 
and the backwash effect against the specificities of the teaching context and pre-service English language 
teacher profile in a monocultural setting. It is shown that further adjustments are needed with particular 
attention being paid to the student profile and required outcomes for teacher education.

      assessment, intercultural communicative competence, intercultural sensitivity, teacher 
education.

1 This work was supported by the Ministry of Education, Science and Technological Development 
of the Republic of Serbia, through the project Languages and cultures across time and space, under 
grant number 178002.
2 nina.lazarevic@filfak.ni.ac.rs
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Оцењивање интеркултурне комуникативне компетенције будућих наставника 
енглеског језика: изазови и праксе1 

Нина Лазаревић 
Филозофски факултет, Универзитет у Нишу 

Обучавање будућих наставника да буду успешни и компетентни интеркултурни 
посредници у време миграција, међународних неспоразума, етничких сукоба од велике 
је важности. Неопходно је обезбедити и теоријска и практична знања како би могли да 
наставе да развијају своју интеркултурну комуникативну компетенцију (ИКК), а да у 
исто време постану обучени и спремни да укључе интеркултурне елементе у наставу. 
Универзитети широм света препознали су ове потребе и увели интеркултурне курсеве 
(de Wit, 2015; Grefersen-Hermans, 2017; Griffith, Wolfeld, Armon, Rios, Liu, 2016; 
Spencer-Oatey, 2010) у различите студијске програме. За њих је оцењивање посебно 
захтевно јер је концепт ИКК комплексан (когнитивни, афективни и бихевиорални 
домени од којих је састављен развијају се на различите начине), а потребно је дати и 
коначну оцену без наметања сопствених ставова. У раду су дати резултати студије 
случаја примене различитих начина оцењивања за предмет Интеркултурна 
комуникативна компетенција на Департману за англистику, Универзитета у Нишу. 
Истраживање показује како су, и колико, различити домени ИКК присутни у процесу 
оцењивања и на које начине студенти добијају повратне информације о свом напретку. 

За развијање ИКК код будућих наставника језика битно је развијање свих 
домена ИКК, а знање културе, културна сензитивност и компетенција не усвајају се уз 
језик јер је ИКК развојни процес (Blair, 2017; Byram, 1997) који захтева структурисану 
наставу. Истраживања показују да наставници, као превасходно лингвисти, користе 
наставу која је фокусирана на наставника, са акцентом на чињенице (Fleming, 2009; 
Lazarević, 2007; Sercu, 2005b) што доводи до поједностављене наставе културе и 
недовољног рада на развијању ИКК. С друге стране, на формалне захтеве такође треба 
одговорити. Стандарди постигнућа за стране језике за основну школу (2017) истичу 
когнитивни домен за наставу, док се друга два само предпостављају. Даље, Стандарди 
постигнућа за средњу школу (2015) уопште не укључују ИКК, а иако Закон о основама 
образовања и васпитања предвиђа развијање ИКК, будући наставници немају обавезу 
да имају ИКК предмете.   

Овај предмет је први формални контакт који студенти имају са ИКК, где 
развијају сопствену компетенцију и сензитивност, али у исто време и уче како да је 
примене у настави. Да би и оцењивање подржало три домена ИКК, предавачи се труде 
да оно буде континуирано и укључи различите сегменте рада. Од увођења курса 2008. 
године до 2017. године, промењено је неколико начина оцењивања. Сваки од њих је 
имао део који је континуирано пратио рад студената – кроз интеркултурни дневник, 
чија је форма остала иста, док се обим мењао. На тај начин студенти редовно добијају 
повратну информацију, а наставници имају увид у развој интеркултурних 
компетенција.  Завршни пројекти су се мењали од аргументативног есеја и 

1 Рад је настао у оквиру истраживања на пројекту Језици и културе у времену и простору  бр. 178002 
који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја 



петоминутне презентације на исту тему, преко кратких тестова и есеја, затим 
наставних планова и презентација, до есејa и презентација. До промена у начину 
оцењивања долазило је из следећих разлога: студентима је била потребна 
структурисанија форма дневника, тако да су теме од слободних промењене и унапред 
задате. Даље, са променом у структури студената видело се да не поседују одређена 
знања која би помогла у развијању вештина и сензитивности, и увођење тестова је 
требало да фокусира рад студената. Међутим, курсеви као ИКК захтевају дугорочно 
инвестирање времена и емоција, те је било важно да студенти не виде фактографске 
податке као најбитније. Наставни планови су били један начин за проверу и теоријских 
знања и вештина студента, али је због ограниченог искуства у настави овај вид 
оцењивања промењен. 

На крају, показало се значајним да оцењивање подржава развијање сва три 
интеркултурна домена, да пружа довољно информација за континуирани развој 
студената, али и да приказује академска достигнућа студената. Такође, предавачи 
верују да је за будуће наставнике посебно значајно да ИКК виде као предмет 
целоживотног учења, да развију разумевање сопствене културе и сензитивност према 
сопственом друштву, јер ће они развијати те компетенције код својих ученика.   
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англистику прошао је неколико пута кроз измене од када је уврштен у курикулум 2008. године, и 
то највише у начину оцењивања студената. Као студија случаја, рад анализира организацију 
оцењивања, различите стратегије које су примењиване током последњих 10 година. Посебна 
пажња се поклања односу интеркултурних домена, коришћењу сумативног и формативног 
оцењивања, редефинисању наставних циљева и метода инструкције (backwash effect) и 
специфичностима контекста у коме се обучавају будући наставници енглеског језика. 
Резултати показују да је потребно даље пратити профил студената и образовних профила 
и на основу тога радити даље на примени различитих стратегија оцењивања. 

            оцењивање, интеркултурна комуникативна компетенција, интеркултурна 
сензитивност, иницијално образовање наставника.

ОЦЕНКА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ  
КОМПЕТЕНЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА – ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА 

Нина Лазаревич 

Кафедра англистики, Философский факультет, Университет в Нише, Ниш, Сербия 

 Образование будущих учителей – стать успешными и компетентными межкультурными 
посредниками в период миграций, международных недоразумений и этнических 

конфликтов, имеет большое значение. Необходимо предоставить им как теоретические, так 
и практические знания, в качестве основы для дальнейшего усовершенствования межкультурной 
коммуникативной  компетенции и, в то же время, подготовиться для включения межкультурных  
содержаний в свой учебный процесс. Выборный курс Межкультурная компетенция, который  
посещают студенты англистики, прошел несколько изменений с момента его включения в 
учебный план в 2008 году, главным образом в спообе оценки студентов. В качестве тематического 
исследования, в статье анализируется организация оценивания и различные стратегии, 
которые были представлены в течение последних 10 лет. Особое внимание уделяется 
межкультурной сфере, использованию итоговой и формирующей оценки, переопределению 
целей и методов обучения (эффект обратной промывки), а также специфике контекста, в 
котором обучаются будущие учителя английского языка. Результаты показывают, что 
необходимо следить за профилем студентов и образовательным профилем и на этой основе 
продолжать работать над внедрением различных стратегий оценивания. 

  оценка, межкультурная коммуникативная компетентность, межкультурная 
чувствительность, образование учителей.
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НАСИЛНО ПОНАШАЊЕ учЕНИКА ПРЕМА 
НАСТАВНИЦИМА у СРЕДЊОЈ ШКОЛИ1

Весна Жунић Павловић2

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, 
Универзитет у Београду, Србија

Мирослав Павловић
Завод за унапређивање образовања и васпитања, 

Београд, Србија

Светлана Каљача
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, 

Универзитет у Београду, Србија

        Резултати претходних истраживања конзистентно сугеришу да професија 
наставника носи висок ризик виктимизације на радном месту. Изложеност 

наставника насиљу је релативно ново подручје научног проучавања, те располажемо ограниченим 
информацијама о обиму и природи овог проблема, посебно у нашој земљи. У овом раду презентовани 
су резултати истраживања о учесталости и карактеристикама насилног понашања ученика 
према наставницима у нашим школама. Узорак чине 564 наставника средњих школа из целе 
Србије. За процену виктимизације наставника коришћен је упитник Радне групе за насиље у 
учионици усмерено према наставницима Америчког удружења психолога (APA Classroom Violence 
Directed Against Teachers Task Force). Резултати истраживања показују да је током претходне 
школске године скоро 80 одсто наставника доживело насилно понашањe ученика, најчешће у 
виду непристојних речи или гестова. Виктимизација је значајно повезана са полом, старошћу 
и дужином радног стажа наставника. Такође су откривене значајне везе виктимизације наставника 
са врстом, величином и локацијом школе. Добијени налази о преваленцији и факторима 
виктимизације наставника могу имати значајне импликације за будућа истраживања и праксу.

              виктимизација, наставници, насиље, фактори ризика, школа.

1 Рад је настао као резултат истраживања на пројектима „Социјална партиципација особа са 
интелектуалном ометеношћу“ (Бр. 179017) и „Криминал у Србији: феноменологија, ризици и 
могућности социјалне интервенције“ (Бр. 47011), које финансира Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије.
2 vzunicpavlovic@gmail.com
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STUDENT’S VIOLENT BEHAVIOR DIRECTED  
AGAINST TEACHERS IN SECONDARY SCHOOL

Vesna Žunić Pavlović  
Faculty for Special Education and Rehabilitation, University of  Belgrade, Serbia

Miroslav Pavlović  
Institute for the Improvement of Education, Belgrade, Serbia

svetlana Kaljača  
Faculty for Special Education and Rehabilitation, University of  Belgrade, Serbia

   The results of previous studies consistently suggest that the teaching profession carries a high 
risk of victimization in the workplace. Teachers’ exposure to violence is a relatively new field 

of scientific research, which is why the data on the scope and nature of this problem is limited, especially 
in our country. This paper presents the results of research on the frequency and characteristics of students’ 
violent behavior directed against teachers in our schools. The sample consisted of 564 secondary school 
teachers from all over Serbia. The APA Classroom Violence Directed Against Teachers Task Force questionnaire 
was used to assess  victimization of teachers. Research results indicated that, during the previous school 
year, almost 80% of teachers had experienced violent behavior from students, most frequently in the form 
of obscene remarks or gestures. Victimization was significantly related to gender, age, and length of 
teachers’ work experience. Furthermore, significant relationships were determined between victimization 
of teachers and school type, size, and location. The obtained findings about the prevalence and factors 
related to victimization of teachers can have significant implications for future research and practice.

     Key words: victimization, teachers, violence, risk factors, school.

НАСИЛЬСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ  
К ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Весна Жунич Павлович
 Факультет специального образования и реабилитации, Белградский университет, Сербия 

Мирослав Павлович
Центр совершенствования образования и воспитания, Белград, Сербия  

Светлана Каляча 
 Факультет специального образования и реабилитации, Белградский университет, Сербия

    Результаты предыдущих исследований последовательно свидетельствуют о том, 
что профессия учителя несет высокий риск виктимизации на рабочем месте. 

Подверженность учителей насилию является относительно новой областью научных 
исследований, поэтому имеется ограниченная информация о масштабах и характере этой 
проблемы, особенно в нашей стране. В данной статье представлны результаты исследования 
частоты и характеристик  насильственного поведения учащихся по отношению к учителям 
в наших школах. Исследование проведено на примере 564 учителей средних школ со всей 
территории Сербии. Для оценки виктимизации учителей был использован вопросник Рабочие 
группы для насилия в классе, разработанный Американской ассоциацией психологов (APA Classroom 

Abstract
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Violence Directed Against Teachers Task Force). Результаты исследования показывают, что в 
течение прошлого учебного года почти 80% учителей испытывали насильственное поведение 
учащихся, чаще всего в форме грубых слов или жестов. Виктимизация в значительной степени 
связана с полом, возрастом и стажем работы учителя. Также выявлены значительные связи 
виктимизации учителей с образовательным профилем, величиной и местонахождением школы. 
Полученные результаты о распространенности и факторах виктимизации учителей могут 
найти применение в будущих исследованиях и в практике.

  виктимизация, учителя, насилие, факторы риска, школа.Ключевые слова:
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ОСОбИНЕ ЛИчНОСТИ КАО МЕДИЈАТОРИ  
у РЕЛАЦИЈАМА СТИЛОВА РОДИТЕЉСТВА  

И САМОПОШТОВАЊА учЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА1

Душана Шакан2

Катедра за психологију,  
Факултет за правне и пословне студије „Др Лазар Вркатић“, 

Нови Сад, Србија

Жељка бојанић,  
Катедра за психологију,  

Факултет за правне и пословне студије „Др Лазар Вркатић“, 
Нови Сад, Србија 

Зорица Кнежевић,  
Катедра за психологију,  

Факултет за правне и пословне студије „Др Лазар Вркатић“, 
Нови Сад, Србија

       Резултати досадашњих истраживања указали су на повезаност стилова 
родитељства и самопоштовања адолесцената, али се још увек недовољно зна о 

механизмима који стоје у основи тих релација. Стога је циљ овог истраживања био да се испита 
улога особина личности као медијатора у односу између стилова родитељства и самопоштовања 
адолесцената. На узорку од 450 ученика основних школа (53,6% девојчица, 46,4% дечака) узраста 
од 13 до 15 година примењени су упитник интерперсоналних понашања родитеља, Розенбергова 
скала самопоштовања и инвентар за процену особина личности BFI. Предиктори су били 
подршка од стране оца/мајке, критеријум самопоштовање, а медијатори особине личности. 
Резултати медијаторских анализа индикују да су сви тестирани модели директних и индиректних 
ефеката статистички значајни. Bootstrapping показатељ указује на то да су екстраверзија, 
савесност, пријатност и отвореност према искуству статистички значајни медијатори 
тестираних релација, док једино неуротицизам није. Основни закључак нашег истраживања је 

1 Рад је настао у оквиру пројекта Проактивно понашање младих као основа друштвеног ин-
тегритета и просперитета бр. 142-451-3555/2017 који финансира Покрајински секретаријат 
за високо образовање и научноистраживачку делатност Аутономне покрајине Војводине.
2 dusanasarcevic@gmail.com
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да односи између стилова родитељства и самопоштовања деце деле сложен простор мерења 
и да те релације зависе од склопа личности деце. Такође, резултати показују да су ефекти 
стилова родитељства очева и мајки на самопоштовање деце готово изједначени. Добијени 
налази доприносе бољем разумевању утицаја родитеља на развој самопоштовања младих, као 
и сазнањима корисним за практичан саветодавни и педагошки рад.

             самопоштовање, стилови родитељства, особине личности, адолесценција.Кључне речи:
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PERSONALITY TRAITS AS MEDIATORS  
OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PARENTING STYLES 

AND PRIMARY SCHOOL STUDENTS‘ SELF-ESTEEM

dušana Šakan
Department of Psychology,  

Dr Lazar Vrkatić Faculty of Legal and Business Studies, Novi Sad, Serbia 

Željka Bojanić
Department of Psychology,  

Dr Lazar Vrkatić Faculty of Legal and Business Studies, Novi Sad, Serbia 

Zorica Knežević
Department of Psychology,   

Dr Lazar Vrkatić Faculty of Legal and Business Studies, Novi Sad, Serbia

 The results of previous studies suggest a correlation between parenting styles and adolescents’ 
self-esteem, yet the mechanisms underlying this relationship remain insufficiently known. 

This study therefore aimed to examine the role of personality traits as mediators between parenting styles 
and adolescents’ self-esteem. The sample consisted of 450 primary school students (53.6% female) aged 
13 to 15, and the data was collected using the Parental Interpersonal Behavior Questionnaire, the Rosenberg 
Self-Esteem Scale and the BFI personality traits inventory. The predictors were paternal/maternal support, 
the criterion was self-esteem, and the mediators were personality traits. The results of mediation analyses 
indicate that all tested models of direct and indirect effects are statistically significant. Bootstrapping 
suggests that extraversion, conscientiousness, agreeableness and openness to experience are statistically 
significant mediators of the relationships tested, while neuroticism is not. The main conclusion of our study 
is that there is an overlap in measuring parenting styles and children’s self-esteem, and that their relationship 
depends on children’s personality. In addition, results suggest that paternal and maternal parenting styles 
have an almost equal effect on children’s self-esteem. These findings can contribute to a better understanding 
of parental influences on adolescents’ self-esteem, as well as provide insights that can be applied in student 
counseling and education.

     self-esteem, parenting styles, personality traits, adolescence.
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КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ КАК МЕДИАТОРЫ СТИЛЕЙ  
РОДИТЕЛЬСТВА И САМОУВАЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

ВОСЬМИЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ

Душана Шакан
Кафедра психологии,  

Факультет права и бизнеса  им. Лазара Вркатича, Нови-Сад, Сербия 

Желька боянич
Кафедра психологии, Факультет права и бизнеса им. Лазара Вркатича, Нови-Сад, Сербия 

Зорица Кнежевич
Кафедра психологии, Факультет права и бизнеса им. Лазара Вркатича, Нови-Сад, Сербия

    Результаты предыдущих исследований указывают на связь стилей родительства 
и самоуважения подростков, но все еще недостаточно изучены механизмы, лежащие 

в основе этих отношений. Поэтому, целью данного исследования было изучить роль качеств 
личности как медиатора отношения между стилями родительства и самоуважением подростков. 
Исследование проведено на примере 450 учащихся основной школы (53,6% девочек) в возрасте 
от 13 до 15 лет, с применением Вопросника межличностных поведений родителей, Шкалы 
самоуважения Розенберга и Инвентаря для оценки качеств личности BFI. Предикторами были 
поддержка отца / матери и критерий самоуважения, а медиаторами – качества личности. 
Результаты медиаторного анализа показывают, что все протестированные модели прямых 
и косвенных воздействий статистически значимы. Индикатор начальной загрузки указывает 
на то, что экстраверсия, сознательность, внимательность и открытость к опыту являются 
статистически значимыми медиаторами исследуемых отношений, в то время как только 
невротизм не является таким. Основной вывод данного исследования заключается в следующем: 
отношения между стилями воспитания и самоуважением детей разделяют сложную область 
измерений; эти отношения зависят от качеств личности детей. Кроме того, результаты 
показывают, что влияние стилей родительства отца и матери на самоуважение детей 
практически одинаково. Полученные данные способствуют лучшему пониманию влияния 
родителей на развитие самоуважения подрастков, а также могут быть полезными в  
практической консультативной и педагогической работе.

   самоуважение, стили родительства, качества личности, подростковый 
возраст. 
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чИНИОЦИ ПРОСОЦИЈАЛНОГ И АГРЕСИВНОГ 
ПОНАШАЊА учЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА

Аид булић1

Одсијек за педагогију – психологију,  
Филозофски факултет Универзитета у Тузли 

Босна и Херцеговина

         Развијање просоцијалног и превенција агресивног понашања ученика императив су 
васпитног процеса у данашњој основној школи. С тим у вези поставили смо циљ 

истраживања који се односио на утврђивање постојања статистички значајних разлика у 
манифестовању просоцијалног и агресивног понашања ученика у односу на пол, доб и школски 
(општи) успјех. Узорак у нашем истраживању чинила су 303 ученика из пет основних школа са 
подручја града Тузле, чије су понашање процјењивали њихови учитељи и разредни наставници. 
Од инструмената истраживања користили смо упитник који је садржавао податке о полу, 
доби и школском успјеху ученика, као и скалу за процјену просоцијалног и агресивног понашања 
дјеце коју смо прилагодили потребама нашег истраживања. У складу са нашим хипотезама 
утврђено је да више просоцијалности и мање агресивности манифестују ученице у односу на 
ученике, односно ученици бољег школског успјеха у односу на ученике слабијег школског успјеха. 
Иако су утврђене статистички значајне разлике у просоцијалном и агресивном понашању 
ученика у односу на доб, те разлике су потпуно супротне од оних које смо ми претпоставили. 
Наиме, налази су показали да су млађи ученици више просоцијални и мање агресивни од старијих 
ученика. Без обзира што је просоцијално понашање ученика у просјеку више изражено од агресивног 
у односу на пол, доб и школски успјех, утврђени налази сугеришу неопходност даљег подстицања 
развоја просоцијалности (уједно и превенције агресивности) ученика, са фокусом на ученике 
мушког пола, ученике слабијег школског успјеха и ученике предметне наставе.

                 просоцијално понашање, агресивно понашање, пол ученика, доб ученика, школски 
успјех ученика.
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FACTORS OF PROSOCIAL  
AND AGRESSIVE BEHAVIOR IN PRIMARY  

SCHOOL STUDENTS

aid Bulić 
Department of Pedagogy-Psychology,  

Faculty of Philosophy, University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina

   The development of prosocial behavior and prevention of aggressive behavior in students 
are imperatives of the primary education process in today’s primary schools. Consequently, 

our research aimed to establish whether there are statistically significant differences in prosocial and 
aggressive behavior based on gender, age and overall academic performance. Our sample consisted of 
303 students of five primary schools in the city of Tuzla, whose behavior was evaluated by their class 
teachers, including homeroom teachers. The research instruments used were a questionnaire to elicit data 
on gender, age and academic performance based on average grades achieved across different subjects, 
and a scale for assessing prosocial and agressive behavior in students, which we adapted to our research 
needs. In accordance with our hypotheses, it was found that higher levels of prosocial behavior and lower 
levels of aggression were displayed by female students, as well as by students with higher academic 
performance relative to students with lower academic performance. Although statistically significant age 
differences in students’ prosocial and aggressive behavior were also observed, these differences contradicted 
our hypothesis. Namely, our findings indicated that younger students are more prosocial and less aggressive 
than older students. Even though prosocial behavior is, on average, more prevalent than aggressive 
behavior among students of both genders and of all ages and levels of academic performance, our findings 
suggest that the development of prosocial behavior (and, at the same time, prevention of aggression) 
among students should be further promoted, with a particular focus on male students, students with 
lower academic performance and students in higher grades (5-8) of primary school.  

         prosocial behavior, aggressive behavior, students’ gender, students’ age, students’ academic 
performance.

ФАКТОРЫ ПРОСОЦИАЛЬНОГО  
И АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧЕНИКОВ  

ОСНОВНЫХ ШКОЛ 

Аид булич  
Кафедра педагогики-психологии,  

Философский факультет Университета в Тузле, Босния и Герцеговина

    Развитие просоциального и предотвращение агрессивного поведения учащихся 
является обязательным условием образовательного процесса в современной 

восьмилетней школе. В связи с этим, целью данного исследования было определить 
статистически значимые различия в проявлении просоциального и агрессивного поведения 
учащихся в зависимости от пола, возраста и школьного  (общего) успеха. В исследовании приняли 
участие 303 ученика из пяти основных школ города Тузла, чье поведение было оценено их 

Abstract

Keywords:
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учителями и классными руковадителями. В качестве инструментов исследования использованы 
анкета, содержащая информацию о поле ученика, его возрасте и школьной успеваемости, а 
также Шкала оценки просоциального и агрессивного поведения детей, которая была адаптирована 
к потребностям данного исследования. В соответствии с нашей гипотезой установлено, что 
девочки проявляют большую просоциальность и меньшую агрессивность по сравнению с 
мальчиками, а также ученики с лучшим школьным успехом, по сравнению с учениками с худшим 
школьным успехом. Хотя обнаружена статистически значимая разница в просоциальном и 
агрессивном поведении учащихся в зависимости от возраста, эта разница полностью 
противоположна нашей гипотезе. А именно, результаты показали, что школьники младшего 
возраста более просоциальны и менее агрессивны, чем старшего возраста. Несмотря на то, 
что просоциальное поведение учащихся в основном более выражено, чем агрессивное по всем 
исследуемым пунктам, полученные результаты свидетельствуют о необходимости дальнейшего 
поощрения развития просоциальности (а также предотвращения агрессии) у учащихся с 
уделением особого внимания учащимся мужского пола, менее успешным в учебе ученикам и 
ученикам старших классов.

   просоциальное поведение, агрессивное поведение, пол  учеников, возраст 
учеников, школьные достижения учеников.

Ключевые слова:

Аид Булић • Чиниоци просоцијалног и агресивног понашања ученика основних школа



541

ЗАСТуПЉЕНОСТ РАЗЛИчИТИХ ОбЛИКА РАДА  
у ИНКЛуЗИВНОЈ НАСТАВИ КОЈу ПОХАЂАЈу учЕНИЦИ 

СА СЕНЗОРНИМ СМЕТЊАМА

Саша Степановић1

Основна школа „Младост“, 
Београд, Србија

        Облици рада представљају регулаторе тока наставног процеса и зато често 
побуђују истраживачку пажњу. Циљ овог рада био је да се испита заступљеност

различитих облика рада (фронтални, групни и индивидуални) у инклузивној настави коју похађају 
ученици са сензорним сметњама. Узорак је чинило 16 основних школа које се налазе на територији 
Републике Србије у којима се образују ученици са сензорним сметњама (оштећење вида и оштећење 
слуха: N=69). За прикупљање података о заступљености различитих облика рада коришћено је 
систематско посматрање, и то на 382 часа који су реализовани у шестом и седмом разреду 
испитиваних основних школа. Резултати су показали да је у две трећине посматраних часова 
превалентна употреба фронталног облика рада (67,7%). У знатно мањој мери је присутан 
индивидуални облик (22,6%), док се групном облику и раду у пару најређе приступало (1,7% и 1,3%). 
Настава у чијем је центру наставник и даље је заступљена у школама, а самим тим и доминантна 
употреба фронталног облика рада. Узевши у обзир карактеристике и циљеве инклузивног 
образовања, као и чињеницу да ученицима са сензорним сметњама социјални ангажман кроз рад 
може бити користан на више нивоа, фронтални облик по себи није довољан за ефикасни наставни 
процес. Због економичност и у раду, фронтални облик је ипак неопходно користити у једнакој 
мери као и индивидуални и групни облик рада у свим фазама наставног часа.

                 облици наставног рада, инклузија, ученици са сензорним сметњама, фронтални 
облик рада, групни облик рада, индивидуални облик рада.

1 salenono86@gmail.com 
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tEacHinG and coacHinG sKills

Marjana Penca Palčič1

OŠ Šentjernej, 
Slovenia

 The purpose of the article is to show how knowledge of coaching skills can help achieve the 
desired results in pedagogical practice faster and more efficiently. When coaching skills are 

known by a team of teachers, these teachers can offer each other support in personal and professional 
growth (collegial coaching). They do not necessarily have to be professional coaches. It is essential that 
the teacher acting as a coach uses specifically selected questions. These need to encourage their interlocutor 
to think and find their own solutions to achieve the goal. They must be open and unsuggestive. In this way, 
the interlocutor will come up with solutions that they would otherwise be difficult, or even impossible for 
him/her to reach. Conversation, guided by coaching questions, can also help learners with the difficulties 
they encounter. It is important that the interlocutor wants to solve the problem, the challenge. The case 
study shows how to use coaching skills, especially coaching questions, in pedagogical practice 

      coaching, collegial coaching, coaching questions, teacher as a motivator.  

1 marjana.penca@guest.arnes.si
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НАСТАВА И ВЕШТИНЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ВОЂЕЊА

Марјана Пенца Палчич 
ОШ Шентјернеј, Словенија

        Сврха овог чланка је да покаже како вештине професионалног вођења могу помоћи 
да се брже и ефикасније достигну жељени резултати у педагошкој пракси. Када тим 

наставника има развијене вештине професионалног вођења, наставници могу представљати 
један другом подршку у личном и професионалном развоју (колегијално професионално вођење). 
Они не морају нужно бити професионални тренери. Веома је важно да наставник у улози тренера/
ментора користи посебно изабрана питања. Она треба да оснаже саговорника да мисли и 
пронађе сопствена решења да би постигао циљ. Таква питања морају бити отворена и 
несугестивна. На овај начин ће наставник саговорник доћи до решења која би, без оваквог начина 
рада, пронашао много теже или их уопште не би пронашао. Конверзација која је вођена оваквим 
питањима може помоћи наставницима који уче да решавају тешкоће на које наилазе. Важно је 
да наставник саговорник жели да реши проблем, одговори на изазов. Студија случаја показује 
како треба користити вештине професионалног вођења у педагошкој пракси.

             професионално вођење, колегијално професионално вођење, питања у 
професионалном вођењу, наставник као мотиватор.

Апстракт

Кључне речи:

Marjana Penca Palčič • Teaching and Coaching Skills



567

Настава и васпитање, 2018, 67(3), 555-567

ОБУЧЕНИЕ И УМЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РУКОВОДСТВА 

Марьяна Пенца Палчич 
Основная школа Шентерней, Словения

  Цель данной статьи – показать, что умения и навыки профессионального руководства 
могут обеспечить достижение желаемых результатов в педагогической практике 

более быстро и эффективно. Когда в учительском коллективе существуют развитые навыки 
профессионального руководства, учителя могут поддерживать друг друга в личном и 
профессиональном развитии (коллегиальное профессиональное руководство). При этом, учителя 
не обязательно должны быть профессиональными тренерами, но крайне важно, чтобы они в 
роли тренера  использовали специально отобранные вопросы. Эти открытые и невнушительные 
вопросы должны помочь собеседнику думать и находить решения для достижения цели. Таким 
образом, учитель-собеседник приходит к решению, которое без указанного метода работы 
было бы гораздо сложнее или вообще не возможно найти. Собеседование, проведенное с помощью 
таких вопросов, может помочь учителям которые учатся решать трудности, с которыми 
сталкиваются. Существенно важным является желание учителя-собеседника решить проблему, 
ответить на вызов. Исследование показывает, как можно использовать навыки и умения  
профессионального руководства в педагогической практике.

  профессиональное руководство, коллегиальное профессиональное руководство, 
вопросы в профессиональном руководстве, учитель как мотиватор.
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Текстови треба да буду припремљени у складу са техничким стандардима и напоменама датим 

у Упутству за ауторе. Текстови који нису припремљени у складу са Упутством за ауторе не узимају се 
у разматрање.

Језик рада
Радови се достављају и објављују на српском  (користи се ћирилично писмо – Serbian, cyrillic), 

енглеском или руском језику.
Дужина рада
Радови треба да буду дужине до једног ауторског табака, односно до 30.000 знакова с празним 

местима. Прегледни радови и радови који представљају теоријске анализе могу да буду дужине 
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предвиђеног уколико тематика рада и/или предмет истраживања то захтевају и уколико се ради о 
научним текстовима високог нивоа квалитета.

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 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.  

Рад процењују два компетентна рецензента. Рецензенти не знају ауторов идентитет, нити 
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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.
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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 болд, 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, а мање од шест аутора, када 
се референца први пут јави у тексту, наводе се сви аутори, а сваки наредни пут у загради се наводи 
презиме првог аутора и скраћеница – i sar. (за ауторе са српског говорног подручја) или еt аl. (за стране 
ауторе). Када је шест и више аутора наводи се само први аутор и скраћеница i sar. односно et al. 
Списак коришћене литературе треба да обухвати искључиво изворе на које се аутор позива у раду. 
Референце се наводе абецедним редом по презименима аутора. Ако се наводи више радова истог 
аутора, поштује се редослед година у којима су радови публиковани. Уколико има више аутора, 
референца се наводи према презимену првог аутора, али садржи презимена и иницијале осталих 
аутора. Уколико постоји више радова истог аутора са истом годином објављивања, радови треба да 
буду означени словима a, b, c… уз годину издања у загради (нпр: 2012а, 2012b)
На списку коришћене литературе на крају рада није потребно стављати редне бројеве испред 
референци. 
Примери навођења референци на списку коришћене литературе на крају рада:

Књига: Референца треба да садржи презиме и иницијале аутора, годину издања, наслов књиге 
(курзивом), место издања и издавача.

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, 67(2), 252-260.



572

Emmer, E. T., & Stough, L. M. (2001). Classroom management: A critical part of educational psychology, with implications 
for teacher education. Educational Psychology, 36(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 vaspitno-
obrazovnog procesa (str. 53-64). Užice: Učiteljski fakultet u Užicu 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 или базу у којој је објављена.

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

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. 
Наслов табеле и графикона треба да буде позициониран изнад табеле, односно графикона,  с тим што 
наслов табеле треба да буде написан курзивом.  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, година рођења, (научно) звање, радно место, службену e-mail адресу, 
контакт телефон.
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CONTRIBUTORS’ NOTES

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

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

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

Serbian, English or Russian. Each paper has Abstracts in Serbian, English and Russian.
The length
The papers should not exceed 30000 characters and spaces. The Abstract and Reference List, 

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

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

If a paper does not fit the concept of the journal, or the text does not follow the instructions 
for authors and other requirements, the authors will be informed about the rejection of the paper. 

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

If an author submits the paper again they should report (in written form) about all changes 
done on the original text (page number and marked place where the change was done) in 
accordance with the remarks and suggestions of the reviewers.

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

author/s, the name of the institution, the town, the state (if the author is from abroad).
If a paper reports about the work in scientific-research projects, the essential information 

about the project should be given in a footnote following the title.
All pages should be numbered in the lower left corner.
The title. The title should be concise, precisely formulated, in bold capital letters.
Abstract. An abstract should contain 1400 characters (with spaces) and be written in the 

language of the paper. It will be published in three languages (Serbian, English, Russian), and the 
Editorial Board provides translations in other two languages.

If a paper is about a performed research the abstract should contain the following elements: 
the importance of the researched problem, the aims of the research, research methodology, key 
results, conclusions and pedagogic implications. In the case of review papers and papers dealing 
with theoretical analyses the content of the abstract should reflect the nature of the paper and the 
content of the text.

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

should contain Introduction and Conclusion. The papers describing a performed research, besides 
introduction and conclusion should include the following sections: initial research hypotheses, 
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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. 

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, 
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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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ИСПРАВКА: ПРИМЕНА ИСТРАЖИВАчКЕ МЕТОДЕ 
ПРИ ОбРАДИ САДРЖАЈА О ВОДИ у ПОчЕТНОЈ  

НАСТАВИ ПРИРОДНИХ НАуКА

Марија T. Бошњак Степановић, Миљана Г. Поповић и Наташа П. Бранковић
(Год. LXVII, број 2, стр. 249-266, UDK-371.314.6::5/6, doi: 10.5937/nasvas1802249B)

У раду аутора Марије T. Бошњак Степановић, Миљане Г. Поповић и Наташе П. 
Бранковић под називом „Примена истраживачке методе при обради садржаја о води у 
почетној настави природних наука“ објављеном у броју 2 (Год. LXVII) часописа Настава 
и васпитање, на страници 249 техничком грешком објављени су погрешни подаци у 
фусноти број 3. Овом приликом се извињавамо ауторима и читаоцима и уз сагласност 
аутора у овом броју објављујемо исправан садржај фусноте број 3 у којој треба да стоји:

³ Рад је настао из мастер тезе Миљане Г. Поповић која је под истим насловом од-
брањена 2017. године на Педагошком факултету у Сомбору Универзитета у Новом Саду.

Уредништво ИСПРАВКА
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