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II Дидактичка конференција
Предметне дидактике
-путокази за унапређење наставеУниверзитет у Београду - Биолошки факултет
(Библиотека Института за зоологију)
Београд, субота, 18. 06. 2016. године

ПРОГРАМ

09:00 – 10:00

Регистрација учесника

10:00 – 10:15

ОТВАРАЊЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ И
ПОЗДРАВНА РЕЧ ОРГАНИЗАТОРА

10:15-11:15

ПЛЕНАРНА ИЗЛАГАЊА
(Председавајући: Јелена Станисављевић)

Зоран Костић
ОД СПОЉАШЊЕГ ВРЕДНОВАЊА ДО ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА УСТАНОВА
Сања Филиповић
ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ У КОНТЕКСТУ РАЗЛИЧИТИХ
ПЕДАГОШКИХ ИДЕЈА
Зона Мркаљ
ПРИПРЕМАЊЕ НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ ЗА
РАД СА УЧЕНИЦИМА-ТАКМИЧАРИМА
Јелена Станисављевић
МАПЕ ПОЈМОВА У НАСТАВИ БИОЛОГИЈЕ
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11:15 – 11:30
11:30 – 13:10

ПАУЗА
ИЗЛАГАЊЕ УЧЕСНИКА
(Председавајући: Зона Мркаљ)

Мирјана Поповић-Божић, Андријана Жекић
КОЛЕГИЈАЛНО ПОДУЧАВАЊЕ ЕРИКА МАЗУРА У СРБИЈИ ОД 1993 ДО
2016
Sabina Vidulin
METODIKA NASTAVE GLAZBE U SLUŽBI RAZVOJA KOMPETENCIJA
STUDENATA I POTICANJA INOVACIJA
Саша Хорват, Душица Миленковић, Милан Сегединац, Мирјана
Сегединац, Тамара Хрин
ПОРЕЂЕЊЕ МЕТОДА ПРОЦЕНЕ КОМПЛЕКСНОСТИ СТЕХИОМЕТРИЈСКИХ ЗАДАТАКА
Даница Веселинов, Снежана Пртљага
КОГНИТИВНЕ И МЕТАКОГНИТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ – ДЕТЕРМИНАНТЕ
САМОРЕГУЛИСАНОГ УЧЕЊА
Иван Стојшић, Анђелија Ивков Џигурски, Оља Маричић, Љубица
Ивановић Бибић, Смиљана Ђукичин
МОГУЋНОСТИ УПОТРЕБЕ ВИРТУЕЛНЕ РЕАЛНОСТИ У НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ
Кристина Благојевић, Драган Ђурић, Данка Јелић, Гордана Мандић,
Јелена Станисављевић
ТАКМИЧАРСКИ ТЕСТОВИ ЗНАЊА ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА ОСНОВНУ
ШКОЛУ
Душица Миленковић, Тамара Хрин, Мирјана Сегединац, Саша Хорват
ПРИМЕНА ТРОСЛОЈНОГ ТЕСТА КАО ДИЈАГНОСТИЧКОГ АЛАТА ЗА
ИДЕНТИФИКАЦИЈУ АЛТЕРНАТИВНИХ КОНЦЕПЦИЈА ЗА НАСТАВНУ
ТЕМУ УГЉЕНИ-ХИДРАТИ
Бојана Шкорц, Небојша Милићевић
УТИЦАЈИ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА УМЕТНОСТ
Тамара Хрин, Душица Миленковић, Мирјана Сегединац, Саша Хорват
ЕВАЛУАЦИЈА КВАЛИТЕТА КОГНИТИВНЕ СТРУКТУРЕ УЧЕНИКА ПРИМЕНОМ СИСТЕМИЧКИХ ЗАДАТАКА У НАСТАВИ ОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ
13:10 – 13:40

ПАУЗА ЗА РУЧАК
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13:40 – 16:20

ИЗЛАГАЊЕ УЧЕСНИКА
(Председавајући: Сања Филиповић)

Предраг Драгојевић
ПРОУЧАВАЊА РАЗВОЈА САВРЕМЕНЕ ИСТОРИЈЕ УМЕТНОСТИ И
ЊИХОВ МОГУЋИ ДОПРИНОС УНАПРЕЂЕЊУ СРЕДЊОШКОЛСКЕ НАСТАВЕ
Оливера Ерић
ИДЕЈНА РАЗМАТРАЊА УПОТРЕБЕ УМЕТНИЧКЕ ЗБИРКЕ ФАКУЛТЕТA
ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ У ФАКУЛТЕТСКОЈ НАСТАВИ
Драгица Кољанин, Паулина Човић
МЕТОДИЧКИ ПРИСТУПИ ПРЕДАВАЊУ
НАСТАВИ ИСТОРИЈЕ

ОСЕТЉИВИХ

ТЕМА

У

Мирјана Марковић, Миланка Маљковић
МЕТОДИЧКИ ПОСТУПЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УВОДНОГ И ЗАВРШНОГ
ДЕЛА АКТИВНОСТИ У ПРИПРЕМНОМ ПРЕДШКОЛСКОМ ПРОГРАМУ
Оља Маричић, Анђелија Ивков Џигурски, Иван Стојшић, Љубица
Ивановић Бибић, Смиљана Ђукичин
ИСПИТИВАЊЕ СТАВОВА УЧЕНИКА О ПРИМЕНИ МУЛТИМЕДИЈЕ У
НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА
Аднан Р. Турковић
СТАВОВИ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ О ПРИМЕНИ ХУМОРА У НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ
Драгица Тривић, Весна Милановић
ДОПРИНОС ПРЕДМЕТА ИСТОРИЈА ХЕМИЈЕ РАЗВОЈУ ПЕДАГОШКОГ
ЗНАЊА САДРЖАЈА БУДУЋИХ НАСТАВНИКА ХЕМИЈЕ
Ивана Ђорђев, Љиљана Келемен Милојевић
УЧЕНИЦИ О ПРАВОПИСУ У ПРИПРЕМИ, ИЗРАДИ И ОЦЕЊИВАЊУ
ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА – ИЗАБРАНИ ОСВРТ
Ивана Стевановић, Ана Стевановић, Ранко Драговић
СТИЛОВИ ШКОЛСКОГ РАДА НАСТАВНИКА ГЕОГРАФИЈЕ У СВЕТЛУ
ИНКЛУЗИВНЕ НАСТАВЕ
---

Биљана М. Бојовић, Светлана С. Ћурчић, Милан С. Станковић
ПРЕДНОСТИ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ У ПОЉСКИМ УЧИОНИЦАМА У
ПАРКУ ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА У ЈАГОДИНИ
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Миомирa Ђурђановић, Ирена Стошић
ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ ВАСПИТАЧА ЗА УСАВРШАВАЊЕ МУЗИЧКИХ
КОМПЕТЕНЦИЈА
Војислав Илић
ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА НАСТАВНИКА О УПОТРЕБИ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У НАСТАВИ ЛИКОВНЕ
КУЛТУРЕ
Дина Томић
ИНТЕГРАТИВНИ ПРИСТУП САДРЖАЈИМА ПРЕДМЕТА СРПСКИ ЈЕЗИК
И МУЗИЧКА КУЛТУРА КАО МОДЕЛ ИНОВАЦИЈА У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ
16:20

ЗАТВАРАЊЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
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РЕЗИМЕИ РЕФЕРАТА
ПЛЕНАРНА ИЗЛАГАЊА

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: ЈЕЛЕНА СТАНИСАВЉЕВИЋ

ОД СПОЉАШЊЕГ ВРЕДНОВАЊА ДО ПЛАНА ЗА
УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА УСТАНОВА
Зоран Костић
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,
Немањина 22-24, 11000 Београд
zoran.kostic@mpn.gov.rs
У овом раду је представљен пут од спољашњег вредновања (екстерне
евалуације) до плана за унапређивање квалитета рада установа, са посебним
освртом на област Настава и учење, евалуација часа.
У оквиру двогодишњег пројекта Развој стандарда и инструмената за
спољашње вредновање квалитета рада образовно-васпитних установа
Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и Образовног
инспектората Краљевине Холандије уз учешће и подршку Министарства
просвете, науке и технолошког развоја дефинисани су Стандарди квалитета
рада образовно-васпитних установа и методологија спољашњег вредновања
у Србији. Две године касније, 2012. године у Заводу су уз подршку пројекта
Унапређивање предшколског васпитања и образовања у Србији (ИМПРЕС)
развијени Стандарди квалитета рада предшколских установа који
представљају основу за вредновање предшколских установа. Вредновање
квалитета рада установа представља процену квалитета рада и врши се на
основу Стандарда квалитета рада образовно-васпитних установа и Стандарда
квалитета рада предшколских установа. Циљ вредновања и самовредновања
је унапређивање рада у установама и подизање нивоа квалитета рада.
Стандарди квалитета, посматрање часа у школи или активности у предшколској
установи, интервјуи са ученицима, наставницима, стручним сарадницима,
директором, школским/управним одбором и родитељима дају јасну слику о
јаким и слабим странама у установи. Сврха надзора је да се јаке стране
установе задрже, а да слабе стране унапреде и тако подигну квалитет рада на
виши ниво. Спољашње вредновање школа и предшколских установа је почело
2012. године према плану који прописује Правилник о вредновању квалитета
рада установа.
Носиоци спољашњег вредновања су сви просветни саветници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и запослени у Заводу за
вредновање квалитета образовања и васпитања који су савладали програм
обуке за спољашње вредновање и који су постали сертификовани спољашњи
евалуатори. Спољашње вредновање се спроводи тимски. Министарство
именује тим за спољашње вредновање (екстерну евалуацију) и одређује
руководиоце тима.
До 2018. године очекује се да ће се реализовати екстерна евалуација за
све школе и предшколске установе у Србији.
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ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ У КОНТЕКСТУ
РАЗЛИЧИТИХ ПЕДАГОШКИХ ИДЕЈА

Сања Филиповић
Универзитет уметности у Београду-Факултет ликовне уметности,
Париска 16, 11000 Београд, Република Србија
argus4@open.telekom.rs
Значај феномена људског стваралаштва и проблематике деловања на
његов развој вечите су теме којима се, поред педагогије и психологије, баве све
друштвене науке богатећи стално фонд сазнања о њима. Посебна пажња се
при томе поклања дечјем ликовном стваралаштву и утицајима васпитања и
образовања њега.
Уметност је, као један облик друштвене свести, кроз историју одувек
задовољавала човекову тежњу за стваралаштвом, помагала му да кроз
стваралачки процес истражује, открива и доживљава нове садржаје и
установљава нове вредности, да дубље схвати и разуме свет у коме живи, да
га критички допуни, унапређује и мења. Посматрајући уметност са педагошког
становишта може се сагледати и ликовно васпитање и образовање које је
еволуирало кроз различите развојне фазе, пратећи културне и уметничке токове
различитих цивилизација кроз историју, као и утицаја уметности и образовања
на само друштво.
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ПРИПРЕМАЊЕ НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И
КЊИЖЕВНОСТИ ЗА РАД СА УЧЕНИЦИМА-ТАКМИЧАРИМА

Зона Мркаљ
Универзитет у Београду – Филолошки факултет,
Студентски трг 3, 11000 Београд, Република Србија
mrkalj@ikomline.net
У радусе постављају проблеми до којих долази на такмичењима Друштва
за српски језик и књижевност Србије (Такмичење из језика и језичке културе и
Књижевна олимпијада), који су најчешће проузроковани недовољном
информисаношћу наставника на који начин је неопходно припремати ученикетакмичаре за решавање тестова из језика или књижевности на општинском,
окружном и републичком нивоу. Како је ова тема у непосредној вези са
методичким образовањем наставника и потребом за њиховим континуираним,
целоживотним учењем и стручним усавршавањем, издвојићемо и објаснити
неке од кључних проблема: некритичко коришћење уџбеника и уџбеничке
апаратуре; одсуство самоиницијативе наставника у савладавању наставних
садржаја који представљају отворена питања у науци о језику и науци о
књижевности; неуважавање правописних правила; недовољно разумевање
начина планирања и обраде књижевноуметничких дела предвиђених школским
програмима; одсуство сарадње наставника основних и средњих школа на нивоу
општине, града или округа; кампањско припремање ученика који се такмиче;
неодговарајуће извођење додатне наставе; неразумевање односа стандарда
ученичких постигнућа и школског програма; одсуство основних знања о
методологији израде тестова, намењених различитим испитивањима (у
редовној и додатној настави) и техници њиховог решавања итд.
Циљ овог рада је да укаже (помоћу конкретних примера) на многе
недоумице које прате решавање такмичарских тестова, као и да објасни начин
бодовања ученичких одговора и „кључ” за одређивање тачног или нетачног.
Како је питање припремања ученика за решавање тестова различитог типа
важно за све ученике (не само за оне који имају најбоље резултате и такмиче
се из одабраног предмета), ова тема се шири и на редовну наставу и обухвата
припремање наставника за проверу и оцењивање свих ученика приликом
решавања тестова из области: Језик, Књижевност и Језичка култура, током
школске године, као и за успешно полагање пријемног испита где се посебан
акценат ставља на проверавање разумевања прочитаног.
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МАПЕ ПОЈМОВА У НАСТАВИ БИОЛОГИЈЕ

Јелена Станисављевић
Универзитет у Београду-Биолошки факултет,
Студентски Трг 16, 11000 Београд, Република Србија
jelena.stanisavljevic@bio.bg.ac.rs
Мапе појмова (концепт мапе) су дводимензионална визуелна наставна
технологија која има вишеструку улогу јер се може применити у процесима:
учења, поучавања, провере стечених знања, квантитативног и квалитативног
форматирања наставних планова и програма.
Мапе појмова се састоје од појмова (концепата) који су оивичени у пољима
правилног геометријског облика, а који су међусобно повезани релацијама
(речима или изразима). Два или више појма тако се повезују у смислену целину,
односно добијају се реченице одговарајућег значења.
У овом раду су представљене основне карактеристике мапа појмова као
визуелне технологије са широком применом у свим фазама наставног процеса.
Посебно је размотрена њихова примена у настави биологије у реализацији
различитих програмских садржаја. Наведени су резултати истраживања
примене ових мапа у области Анатомија и морфологија бескичмењака,
Ботаника и Еволуција.
Израдом мапа које представљају наставне планове и програме одређених
наставних предмета у оквиру којих је спроведено истраживање, умногоме се
олакшало представљање/дефинисање образовних циљева и исхода, односно
наставних стратегија које треба да допринесу повећању ефикасности наставног
процеса у целини. Мапе су примењене и у оперативној фази, тако што су их
симултано користили ученици/студенти и наставници. У верификационој фази
наставног процеса, оне су послужиле као средства за проверу стечених знања.
Сви учесници у наставном процесу дали су свој допринос у конструисању ове
наставне технологије.
На основу добијених резултата, може се закључити да су оне биле веома
ефикасне у различитим фазама наставног процеса.
С обзиром на велики допринос постизању ефикасности наставе, планира
се њихова даља примена на основним академским студијама Биологије, у
оквиру наставног предмета Биологија пчела са пчеларством. У ту сврху ће се
обезбедити адекватни ресурси за континуирану обуку наставног кадра, посебно
софтверски пакети који ће олакшати примену ове технологије.
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РЕЗИМЕИ РЕФЕРАТА
ИЗЛАГАЊА УЧЕСНИКА

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: ЗОНА МРКАЉ И САЊА ФИЛИПОВИЋ

КОЛЕГИЈАЛНО ПОДУЧАВАЊЕ ЕРИКА МАЗУРА
У СРБИЈИ ОД 1993 ДО 2016
Мирјана Поповић-Божић1, Андријана Жекић2
1

Универзитет у Београду – Институт за физику,
Прегревица 118, 11000 Београд,
2
Универзитет у Београду – Физички факултет, Студентски трг 12,
11000, Београд, Република Србија
andrijana@ff.bg.ac.rs
Пред предавачима природних наука последњих деценија поставио се
озбиљан проблем. Иако изучавање природних наука развија и надограђује
готово све ученичке компетенције, интересовање ученика да се баве њима у
драматичном је паду. Озбиљно се истражују нове технике учења које би
помериле границе интересовања и покренуле логичко и критичко размишљање
ученика и студената. Један од значајних помака је метод Колегијално
подучавање (Peer Instruction) Ерика Мазура. Метод подразумева реализацију
интерактивне наставе кроз постављање концептуалних питања. Основни
циљеви су да се искористи интеракција студената у току предавања и да се
њихова пажња фокусира на основне појмове.
Оригинално значење појма ²Колегијално подучавање² (студенти и ученици
подучавају једни друге у процесу савладавања градива) је током две и по
деценије примене добило додатно значење: наставници на свим нивоима
образовања, од основног до универзитетског, подучавају једни друге како да
образују своје студенте кроз процес истраживачког образовања.
Метод Колегијално подучавање проширио се најпре на универзитете у САД,
а потом и на универзитете широм света. Варијанте су прихваћене и шире, тј. у
настави других предмета како на универзитету тако и у школском образовању.
У Србију је под називом ²вршњачко учење², метод стигао убрзо пошто се
појавио, али у средњошколску и основношколску наставу. У нашој школској
пракси метод је такође препознатљив под именом ²изврнута учионица².
Примена метода Колегијално подучавање захтева самостални рад
ученика/студената. Од њих се захтева да претходно прочитају задати материјал.
На почетку реализације наставе наставник прво проверава шта студенти очекују
да ће научити током курса и указује на неопходност читања задатог материјала
пре часа. Постављајући им читалачка питања/квиз проверава да ли су
материјал прочитали, а кроз КонцепТест колико су разумели основне појмове.
КонцепТест представља кратко концептуално питањe о теми која се дискутује.
Студентима је на располагању одређено време да одговоре на питање, а потом
се од њих тражи да дискутују одговоре. Таквим приступом студенти се подстичу
да размишљају и омогућава им се (као и наставнику) да оцене своје разумевања
појмова.
Узбуђење због бављења науком, лепота откривања нових истина, али
превасходно задовољство преношења на друге тог узбуђења и радозналости
подстакло је Мазура да промени формат предавања и провере постигнућа
14

студената. Признање за изузетан допринос у иновацији образовања добио је
2014. у виду Минерва награде за унапређење високог образовања. Недавно
објављен превод књиге под називом Колегијално подучавање: приручник, у
издању Физичког факултета у Београду, представља вредну збирку материјала
који ће омогућити имплементацију и ширење овог метода у нашу универзитетску
и школску праксу.
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METODIKA NASTAVE GLAZBE U SLUŽBI RAZVOJA
KOMPETENCIJA STUDENATA I POTICANJA INOVACIJA
Sabina Vidulin
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Muzička akademija u Puli,
Zagrebačka 30, 52000 Pula, Republika Hrvatska
sabina.glazba@gmail.com
Namjera je autorice ukazati na didaktičke i metodičke paradigme koje su dovele
do znanstvenog strukturiranja metodike, polazeći od razdoblja imanentne metodike,
protometodike, iskustvene metodike do razdoblja znanstvene metodike. Specifičnost
metodike ogleda se u spoju teorije i prakse. Teorijsko metodičko znanje obuhvaća
znanje iz matičnih znanosti metodike, znanja iz temeljnih odgojno-obrazovnih
znanosti i posebna teorijska znanja pojedine metodike, dok praktično metodičko
znanje obuhvaća: planiranje nastave konkretnoga nastavnoga predmeta, izvođenje
nastavnoga sata i drugih odgojno-obrazovnih oblika te znanje i vještinu praktičnoga
poučavanja.
Težište ovoga rada odnosi se na tumačenje posebnosti Metodike nastave glazbe
kojom se omogućava stjecanje pedagoško-metodičkih i stručno-glazbenih kompetencija studenata potrebnih za rad u školi. Kako bi nastava glazbe bila suvremena,
kreativna i inovativna, studenti Muzičke akademije u Puli osmislili su multimedijske
radove koji pridonose unaprjeđivanju nastavnoga procesa. Osnovna namjena tih
uradaka je lakše i brže usvajanje znanja o glazbenim razdobljima, skladateljima,
djelima i njihovim sastavnicama te popularizacija umjetničke glazbe. Četiri nastavna
filma i jedna mobilna i web aplikacija: film „Moja domovina“, glazbeni kviz „Najslabija
karika“, glazbeno natjecanje „Osvoji (me)cenku“, video klip „Johann Sebastian Bach“
te mobilna i web aplikacija, koriste se pri obradi, ali i ponavljanju programskog
sadržaja. Učitelj priprema konkretna pitanja na koja učenici nakon odgledanih filmova
odgovaraju te stječu nova znanja. Predstavljaju i motivirajuću aktivnost u uvodnom
dijelu sata, čime se postiže zainteresiranost učenika za rad i aktivno sudjelovanje u
nastavnom procesu. Također su i stimulativni predlošci za samostalan rad kod kuće,
za dodatno obrazovanje i samoobrazovanje jer potiču učenike na kreiranje vlastitih
videozapisa. Osim stjecanja znanja, učenici obogaćuju svoj zvučni svijet kvalitetnim
djelima, što se reflektira na njihov kulturno-estetski odgoj i obrazovanje.
Multimedijalni uradci koji su nastali uslijed korelacije dvaju kolegija na pulskoj
Muzičkoj akademiji, Metodike nastave glazbe i Poznavanja glazbene literature, s
rezultatom izrade kreativnih i inovativnih nastavnih pomagala za rad u školi, na nastavi glazbe, neposredno su utjecali na razvoj pedagoško-metodičkih i
stručno-glazbenih kompetencija studenata. Pedagoško-metodičke kompetencije se
odnose na: poučavanje u skladu s potrebama i željama učenika, poticanje kreativnosti
i interesa za glazbene sadržaje, uz naglasak na estetski i kulturni odgoj i obrazovanje
učenika. Stručno-glazbene kompetencije studenata ogledaju se u: izražavanju
glazbom, pomaganju učenika u stjecanju osnova glazbene kulture i razvoju njihovih
glazbenih dispozicija i vještina, u korištenju glazbenom tehnologijom, stvaranju
glazbenih uradaka, vrednovanju glazbenih djela.
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S obzirom na to da uspješna nastava na visokoškolskoj razini osigurava
stjecanje potrebnih kompetencija studenata za život i rad, važno je pronaći strategije
kojima će se poticati njihove predispozicije, znanja i umijeća, a isto tako inovativnost,
kreativnost i kritičko mišljenje. Upravo zato, Metodika nastave glazbe u službi je
razvoja kompetencija studenata i poticanja inovacija kojima će se unaprijediti i
osuvremeniti nastavni proces u osnovnoj i srednjoj školi.
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ПОРЕЂЕЊЕ МЕТОДА ПРОЦЕНЕ КОМПЛЕКСНОСТИ
СТЕХИОМЕТРИЈСКИХ ЗАДАТАКА

1

Саша Хорват, 1Душица Миленковић, 2Милан Сегединац,
1
Мирјана Сегединац, 1Тамара Хрин

1

Универзитет у Новом Саду – Природно-математички факултет,
Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад, Република Србија
2
Универзитет у Новом Саду – Факултет техничких наука,
Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад, Република Србија
sasa.horvat@dh.uns.ac.rs
Комплексност стехиометријског проблема одређена је вештинама и
знањима (хемије, физике и математике) које је потребно савладати да би се
стехиометријски проблем успешно решио. Комплексност стехиометријског
задатка може се варирати повећањем или смањењем броја елемената
заступљених у задатку. Међутим, при димензионисању комплексности, мора се
имати у виду да усложњавање задатака може да наметне ментално оптерећење
које превазилази капацитет радне меморије. У том случају когнитивни захтеви
за процесирањем информација условиће значајно нижа ученичка постигнућа.
Циљ овог истраживања је да се одреди погодна метода за процену
комплексности стехиометријских задатака. Узорак испитаника чине 82 ученика
средње медицинске школе. Инструмент истраживања је тест са 18
стехиометријских задатака различите комплексности. За сваки задатак теста
експерти су: (а) проценили нумерички рејтинг когнитивне комплексности и (б)
проценили број корака потребних за решавање задатака. Рејтинг когнитивне
комплексности је израчунат развијањем рубрике за процену тежине концепата
у стехиометријском задатку, док је број корака одређен на основу алгоритма
поступка решавања заснованог на декомпозицији проблема у једноставне
проблеме. Компарација метода за процену комплексности је вршена на два
начина: (а) израчунавањем линеарне зависности ученичких постигнућа од
израчунате нумеричке вредности комплексности задатака и (б) применом
Теорије простора знања. Поступком линеарне регресије утврђено је да се
метода заснована на рачунању броја корака потребних за решавање
стехиометријског проблема, показала бољом у поређењу са методом која се
заснива на примени Рубрике. Овај резултат је потврђен и применом Теорије
простора знања израчунавањем разлика графова структура знања.
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КОГНИТИВНЕ И МЕТАКОГНИТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ –
ДЕТЕРМИНАНТЕ САМОРЕГУЛИСАНОГ УЧЕЊА

Даница Веселинов, Снежана Пртљага
Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“,
Омладински трг 1, 26300 Вршац, Република Србија
danica.veselinov30@gmail.com
У циљу обогаћивања дидактичко-методичке праксе и њеног целисходнијег
повезивања са актуелним дидактичким теоријама (еманципаторском дидактиком, критичким теоријама образовања и васпитања, хуманистичком и
феноменолошком провенијенцијом), ученике је потребно подстицати на саморегулисано учење. Когнитивне и метакогнитивне стратегије чине саставни део
саморегулације у учењу, и као такве значајно могу да помогну ученицима да
самоорганизовано уче и да методама прогнозирања и антиципације сами
проналазе одговарајуће стратегије за решавање проблема.
Когнитивне стратегије укључују когнитивне активности као што су:
долажење до циља, решавање проблема, понављање градива које се учи,
селекција и организовање информација, повезивање новог градива с познатим
чињеницама. С друге стране, метакогнитивне стратегије укључују активну
контролу когнитивних процеса ангажованих у процесу учења, односно стално
планирање и праћење когнитивних активности, као и проверавање њихових
резултата. Заправо, метакогнитивне стратегије подразумевају планирање
приступа одређеном задатку учења и/или решавања проблема, као и праћење
и евалуацију сопственог разумевања и напретка према савладавању тог
задатка, па тиме представљају интенционалне планске стратегије помоћу којих
ученик идентификује, надгледа и контролише свој процес учења. Ученици који
имају способност саморегулације учења имају висок арсенал когнитивних
стратегија које могу брзо и вешто да употребе за постизање академских
циљева. Ови ученици сматрају се вештим у различитим организаторским и
елаборативним стратегијама а исто тако перципирају се као ученици са високо
развијеним метакогнитивним знањем о специфичним стратегијама учења. Осим
метакогнитивног знања, ови ученици имају и метакогнитивне вештине
регулације когниције, што подразумева планирање и одабир когнитивних
стратегија, праћење њихове ефикасности и мењање (регулацију) ако се наиђе
на препреке у постизању циља.
У раду се дискутују добијени резултати мањег дела експлоративног
истраживања о ефектима когнитивних и метакогнитивних стратегија на саморегулисано учење, код ученика 4. разреда основне школе. Ове стратегије
подразумевале су рад на решавању проблемских задатака кроз три фазе
саморегулисаног учења, по угледу на Цимерманов модел: фазу планирања
(промишљања), фазу контроле (мониторинга) и фазу саморефлексије (евалуације). За разлику од ученика који нису били инструисани, ученици са којима
се континуирано радило током 4 месеца на подстицању саморегулације у учењу
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показали су статистички значајно боље резултате у когнитивним и метакогнитивним стратегијама кроз све три фазе саморегулисаног учења. То је
посебно забележено код стратегија елаборације, повезивања новог градива с
претходно ученим, организовања времена и изналажења стратегија за решавање проблема, као и у стратегијама проверавања урађеног и давању предлога
за још успешније начине учења.
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МОГУЋНОСТИ УПОТРЕБЕ ВИРТУЕЛНЕ РЕАЛНОСТИ У
НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ
Иван Стојшић¹, Анђелија Ивков Џигурски¹, Оља Маричић²,
Љубица Ивановић Бибић¹, Смиљана Ђукичин¹
¹ Универзитет у Новом Саду – Природно-математички факултет,
Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад, Република Србија
² Универзитет у Новом Саду – Педагошки факултет у Сомбору,
Подгоричка 4, 25000 Сомбор, Република Србија
ivan.stojsic@yahoo.com
Виртуелна реалност представља симулирано тродимензионално окружење
створено уз помоћ хардвера и софтвера које кориснику пружа реалистична
искуства и могућност интеракције. У протеклим деценијама препознати су
бенефити које виртуелна реалност има у процесу образовања, али је масовна
примена изостала због недовољне развијености и превисоке цене.
Интензивним развојем платформи и уређаја за виртуелну реалност у
последњих неколико година, а посебно од 2014. године са појавом Google
Cardboard платформе која користи паметан мобилни телефон, виртуелна
реалност је постала доступна милионима људи. Компанија Google је средином
2015. године почела са развојем апликације Expeditions Pioneer Program (још
увек је у бета фази) са циљем да се њихова платформа масовно користи у
образовању и тренутно се успешно примењује у појединим школама у
Сједињеним Америчким Државама, Шведској, Канади, Мексику и Ирској. Треба
истаћи да се Google Cardboard оцењује као платформа за виртуелну реалност
која је највише прилагођена деци и употреби у школи.
Expeditions Pioneer Program и друге апликације могу да унапреде наставу
географије, односно да повећају очигледност и занимљивост наставних
садржаја. Искуство и степен реалистичности који се добија коришћењем
виртуелне реалности у настави знатно превазилази могућности које пружају
фотографије и илустрације у уџбенику.
У раду се предлажу апликације које се са Google Cardboard-ом могу
користити на часовима географије, истичу се предности али и препреке које се
могу појавити при укључивању виртуелне реалности у наставу географије.
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ТАКМИЧАРСКИ ТЕСТОВИ ЗНАЊА ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА
ОСНОВНУ ШКОЛУ
Кристина Благојевић, Драган Ђурић, Данка Јелић, Гордана Мандић,
Јелена Станисављевић
Универзитет у Београду- Биолошки факултет,
Студентски трг 16, 11000 Београд, Република Србија
b1039_2015@stud.bio.bg.ac.rs
Тестови знања у настави биологије су инструменти за утврђивање опсега и
нивоа знања и постигнућа у овој области. Састављени су од низа одговарајућих
питања и задатака који се односе на одређено наставно подручје.
Тестови могу бити нестандардизовани-неформални и стандардизованиформални тестови. Нестандардизовани тестови пружају релативну објективност
провере достигнућа наставе у целини, мерећи постигнуће ученика у односу на
претходно утврђено мерило успеха и чешће се користе у наставној пракси.
Стандардизовани тестови се састављају од стране тимова стручњака, јер је то
веома захтеван, осетљив и сложен посао. Ови тестови се, за разлику од
нестандардизованих, не базирају на појединцу, групи, тј. њиховим резултатима,
већ узимају у обзир одређене норме и резултате рангирају у низове-адекватне
унапред утврђене категорије корелација. Одлике стандардизованог теста
(метријске карактеристике) су: ваљаност, поузданост, објективност, дискриминативност, обухватност, економичност, употребљивост, релевантност
(повезаност са искуством ученика и мисаоним проценама), фокусираност
(усредсређеност на оно што је најважније) и једнозначност (без могућности
различитог разумевања и без било каквог подразумевања).
Резултати тестова знања могу се статистички обрадити и на основу тога
може се утврдити да ли су они по својој структури добри и у којој мери задовољавају напред наведене карактеристике.
У овом истраживању је извршена анализа такмичарских тестова знања из
биологије за општински, регионални и републички ниво такмичења. Идентификовани су бројни недостаци. Посебно су у оквиру њих били непрецизно и
нетачно дефинисани бројни биолошки концепти. Приказани су бројни недостаци
који се односе на дефинисање концепата из области Анатомија, морфологија и
систематика бескичмењака. Такође су евидентиране и грешке које се односе
на друге програмске садржаје. Осим напред наведених недостатака, утврђени
су и озбиљни педагошки/васпитни пропусти у конципирању питања и контекста
у који су смештани одређени биолошки феномени (у тестовима за регионално
и републичко такмичење у шк. 2015/16.г.).
Узимајући у обзир напред наведене чињенице, сви тестови који су исказали
ове недостатке (материјалне грешке, непрецизности, неадекватност појмова,
неадекватност бодовања, статистички параметри...) требали су да буду поништени.
У циљу побољшања процеса тестирања ученика, потребно је при конструкцији такмичарских тестова знања из биологије обрадити напред наведене
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метријске карактеристике, уз одговарајуће методе стандардизације, те у читав
процес укључити широк опсег стручњака. Такође, посебно је значајно у том
смислу да наставници који учествују као ментори својих ученика такмичара,
прате савремену биолошку литературу, те да се критички односе према
материјалним грешкама у одобреним уџбеницима биологије за основну школу.
Ученицима који се такмиче, потребно је предочити садржаје свих одобрених
уџбеника биологије (за одређени разред) уз аналитички приступ који
подразумева истицање суштински значајних концепата.
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ПРИМЕНА ТРОСЛОЈНОГ ТЕСТА КАО ДИЈАГНОСТИЧКОГ
АЛАТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ АЛТЕРНАТИВНИХ
КОНЦЕПЦИЈА ЗА НАСТАВНУ ТЕМУ УГЉЕНИ-ХИДРАТИ

Душица Миленковић, Тамара Хрин, Мирјана Сегединац, Саша Хорват
Универзитет у Новом Саду – Природно-математички факултет,
Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад, Република Србија
dusica.milenkovic@dh.uns.ac.rs
Након интервјуа, задатака отвореног типа, традиционалних задатака
вишеструког избора и двослојних задатака, као потенцијално погодних алата за
идентификацију алтернативних концепција ученика, од недавно су у примени и
трослојни тестови за које је установљено да су поузданији и ефикаснији у
поступку идентификације алтернативних концепција од свих претходно
наведених алата. У досадашњим истраживањима, трослојни тест је углавном
примењиван на садржајима физике, астрономије и биологије, док постоје свега
две студије у којима је трослојни тест употребљен као алат за идентификацију
алтернативних концепција на хемијским садржајима. Стога, циљ ове студије је
био развој и евалуација трослојног теста као дијагностичког алата за
идентификацију алтернативних концепција на одабраним садржајима хемије.
Истраживање је спроведено на Универзитету Бијељина, а у истраживању су
учествовала 42 студента друге и треће године, смера Фармација. Конструисани
тест је садржавао 14 трослојних задатака, који су припадали наставној теми
Угљени хидрати. Резултати истраживања су показали да је развијени
инструмент валидан и поуздан. Поред тога, утврђено је да присуство трећег
слоја у задатку значајно утиче на број идентификованих алтернативних
концепција као и процену концептуалног разумевања садржаја. Резултати ове
студије сугеришу да би неке нетачне одговоре на тесту требало приписати
недостатку знања пре него алтернативним концепцијама, и слично томе, неке
тачне одговоре би требало приписати погађању на срећу пре него разумевању
садржаја, што додатно повећава валидност резултата. Овим истраживањем је
утврђено неколико превалентних алтернативних концепција о угљеним
хидратима, које ће бити детаљније дискутоване.
Будући да у актуелној литератури постоји врло ограничени број
истраживања алтернативних концепција у којима је као инструмент примењен
трослојни тест, наредна истраживања би требало да буду фокусирана на
примену трослојних тестова као моћних алата за њихову једноставну детекцију.
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УТИЦАЈИ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА УМЕТНОСТ
Бојана Шкорц1, Небојша Милићевић2
1

Универзитет уметности у Београду – Факултет ликовних уметности,
Париска 16, 11000 Београд, Република Србија
2
Универзитет у Нишу – Филозофски факултет,
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш, Република Србија
bskorc@yahoo.com

Истраживање се бави субјективном проценом квалитета образовања за
уметност код студената ликовних уметности. Циљ истраживања је био да се
стекне слика кључних аспеката основног, средњег и високог образовања како
га студенти виде и да се издвоје најважнији позитивни, као и негативни утицаји
у том процесу. Узорак сачињава 61 испитаник, студент треће године ликовних
уметности, просечног узраста 23 године. Као иструмент је коришћен полуструктурирани упитник са питањима затвореног и отвореног типа, којим се мери
степен личног задовољства образовањем на свим нивоима и анализирају се
најважнији утицаји у том процесу. Обрада података је обухватила
непараметријске поступке за питања отвореног типа (класификовање и
тумачење), као и Т-тест за поређење степена задовољства између нивоа
образовања.
Квалитативне процене показују пад задовољства образовањем са напредовањем у образовном процесу. Код омиљених предмета у основном и средњем
образовању постоји слагање код ликовног и стручних уметничких предмета.
Међутим, међу омиљенима се појављује и широка група различитих предмета
са мањим степеном слагања између испитаника. Најчешћи неомиљени
предмети су математика, хемија и физика. Позитивни утицај се најчешће везује
за став наставника, а мање за садржај предмета – то су предмети код којих се
наставник залагао, који имају додира са животним и практичним потребама и у
којима постоји степен активизма ученика.
Т-тест на нивоу читавог узорка показује да не постоје статистички значајне
разлике између задовољства основном школом, средњом стручном школом и
високом школом (факултетом). Али постоје статистички значајне разлике
између задовољства гимназијом и задовољства основном школом и
факултетом. Бивши гимназијалци су најнезадовољнији средњом школом, а
задовољни су основном школом (T test 2,25, р<0.05, за df=60), такође постоји
разлика у степену задовољства између бивших гимназијалаца и ученика
средњих стручних школа (T test 2,46 р<0.03 за df=19). Према степену незадовољства, бивши ученици гимназија се издвајају из остатка узорка.
Основни профил позитивних утицаја на свим нивоима се описује као: позитиван
педагошки став наставника, ширина тема, слобода у раду, иницијативност ученика/
студента, креативност задатака. Основни негативни утицаји се описују као
недостатак мотивације код наставника, обимност градива, недостатак активизма у
раду, узрасна непримереност захтева, лош однос између наставника који условљава
лош однос између ученика, директивност у настави и друго.
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ЕВАЛУАЦИЈА КВАЛИТЕТА КОГНИТИВНЕ СТРУКТУРЕ
УЧЕНИКА ПРИМЕНОМ СИСТЕМИЧКИХ ЗАДАТАКА У
НАСТАВИ ОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ

Тамара Хрин, Душица Миленковић, Мирјана Сегединац, Саша Хорват
Универзитет у Новом Саду – Природно-математички факултет,
Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад, Република Србија
tamara.hrin@dh.uns.ac.rs
Овај рад је заснован на потреби развоја и примене нових алата евалуације
ученичког разумевања кључних концепата у домену хемије, који се по форми и
начину процене удаљавају од класичног облика евалуације. Такви алати се
заснивају на комбинацији квантитативних и квалитативних мерења, максимално
ангажују ученике у процесу решавања проблема и негују смислено
концептуално разумевање. Са тим циљем, за потребе овог истраживања
конструисани су системички задаци отвореног типа.
Узорак испитаника је чинио 71 ученик трећег разреда гимназије „Светозар
Марковић” у Новом Саду. Истраживање је спроведено на два школска часа у
мају 2016. године, при чему су ученици на једном часу радили класичне задатке
вишеструког избора (Тест 1), а на другом часу системичке задатке (Тест 2). Тест
1 је конструисан са циљем провере валидности Теста 2, помоћу кога су даље
процењени нивои ученичког концептуалног разумевања и сам квалитет
когнитивне структуре. У току евалуације ученичких одговора на системичким
задацима праћена је рубрика евалуације концептних мапа.
Резултати истраживања су указали на чињеницу да су системички задаци
ефикасни алати за процену нивоа ученичког концептуалног разумевања, помоћу
којих се може добити јасна слика о квалитету ученичке когнитивне структуре у
одређеној хемијској области. Разматрајући домен органске хемије (Наставна
тема: „Кисеонична органска једињења са хидроксилном функционалном
групом”), овим истраживањем је установљено да приближно исти проценат
ученика средњошколског узраста поседује номиналну, функционалну и
структуралну когнитивну структуру, којима редом одговара почетни ниво
концептуалног разумевања, ниво учења и ниво вештине. Међутим, треба
напоменути да је задовољавајући проценат испитаника окарактерисан
мултидимензионалном когнитивном структуром, којој одговара завршни, или
напредни ниво концептуалног разумевања.
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ПРОУЧАВАЊА РАЗВОЈА САВРЕМЕНЕ ИСТОРИЈЕ
УМЕТНОСТИ И ЊИХОВ МОГУЋИ ДОПРИНОС
УНАПРЕЂЕЊУ СРЕДЊОШКОЛСКЕ НАСТАВЕ
Предраг Драгојевић
Универзитет у Београду – Филозофски факултет,
Чика Љубина 18-20, 11000 Београд, Република Србија
pdragoje@f.bg.ac.rs
Истраживање спроведено међу студентима Филозофског факултета у
Београду показује да средњошколска настава ликовне културе и историје
уметности представља један од најјачих извора за „регрутовање“ будућих
студената историје уметности и информисање о овој студијској групи. Садржај
наставе, међутим, недовољно припрема за студије историје уметности. Анализа
самосталних студентских радова најпре открива језичке проблеме: недостатак
основне писмености (правопис, граматичка правила, разумевање значења
појединих речи), неискуство у писању и у обликовању мисли, код појединаца
чак и функционалну неписменост. Паралелна истраживања студентских навика
и утицаја на њихово формирање (нпр. музички укус, филмски укус, познавање
књижевности и читалачка навика, посећивање позоришта, праћење медија,
познавање опште и националне историје, итд.) откривају забрињавајућу слику
опште културе; она, поред осталог, указује и на неке недостатке
средњошколског образовања.
Не само из уског интереса обнављања своје струке, него пре свега због
шире друштвене одговорности према формирању нових генерација, историја
уметности би морала да много јаче утиче на њихово образовање. Ово никако
не би смело да значи још једно оптерећење за ученике. Како да се у том
контексту даље практикује настава историје уметности? Још од раније, историја
уметности је свесна своје запуштености у средњошколској настави: искуства
рада у комисијама за стручни испит (лиценцу) указују на застарео концепт рада
(непримењено гомилање података), недостатак савременог уџбеника (десетине
издања књиге која је стара безмало пола века), произвољне наставне праксе
(сваки наставник има свој метод предавања и оцењивања, импровизује са
приручним наставним средствима, користи различите врсте техничке подршке,
препуштен сопственој креативности или упорности).
Историја уметности постала је крајем 20. века свесна свога развоја, који се
креће од импровизације до метода, од напора истакнутих појединаца до
стандардизованих поступака струке, од књижевног до научног или, другим
речима, од личне критике до мултидисциплинарне науке. Криза у којој се ова
дисциплина налази у средњој школи јесте повод да се постигнута самосвест
науке пренесе и на средњошколску наставу. Кроз наступајуће пројекте, могла
би се реализовати идеја да се у оквиру овог предмета учи суштина а не маса
података. Исход би био да ученик познаје уметничке принципе, а не историјске
детаље, године, имена, наслове дела и слично; да схвата методе, помоћу који
може самостално да разуме уметничко дело и намеру уметника, а не да памти
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и репродукује туђе неразумљиве процене и формулације; да користи научност
и схвати циљ и смисао упознавања, тражења, препознавања уметности, а не
да буде пасивни „конзумент“ коме се (из економских, идеолошких или трећих
разлога) сервирају сумњиви садржаји. Дакле, унапредити, а не нагомилати.
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ИДЕЈНА РАЗМАТРАЊА УПОТРЕБЕ УМЕТНИЧКЕ ЗБИРКЕ
ФАКУЛТЕТA ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ У
ФАКУЛТЕТСКОЈ НАСТАВИ
Оливера Ерић
Универзитет уметности у Београду – Факултет ликовних уметности,
Париска 16, 11000 Београд, Република Србија
ericolja@yahoo.com
Збирка Факултета ликовних уметности у Београду (Збирка ФЛУ) има
вишеструку сврху, функцију и значај. Било да су задобила важност наставног
учила или да је уметнички рад њихових аутора локално, национално, европски
и светски препознат, дела из Збирке ФЛУ имају функцију стварања идентитета
Академије (сада Факултета) ликовних уметности у Београду. Стога се Збирка
ФЛУ може двојако окарактерисати: она садржи учила који су некада имали
едукативну и дидактичку сврху, пошто су представљали подршку настави
(образовању) на Академији ликовних уметности; и истовремено сакупља дела
бивших професора и студената ФЛУ, као и других значајних уметника, којима
се репрезентује друштвени углед и значај универзитетске установе као што је
Факултет ликовних уметности у Београду. Док је у прошлости припадала
збиркама прве генерације, јер је сабирала учила која су се активно користила
у настави уметничког образовања, Збирка ФЛУ сада припада збиркама друге
генерације, које имају сврху друштвеног промовисања достигнућа ове
уметничко-образовне институције, која је најстарија државна установа такве
врсте код нас, основана 1937. године. Предложено разврставање Збирке ФЛУ
(која постоји од оснивања Академије/Факултета, у којој се налази око 250
сликарских и вајарских дела, као и 80 000 графичких отисака) на: Наставну,
Декоративну, Историјску, Професорску/Студентску, Уметничку и Кабинет
графике, засновано је на два међусобно повезана сегмента – педагошком и
уметничком, односно на искуствима и знањима која поседују Педагошки музеј
и Музеј савремене уметности у Београду. Заузимајући позицију „између“ ова
два музеја, Збирка ФЛУ чува уметничку педагогију прошлости и излаже актуелна
уметничка стремљења садашњости, која су негована и присутна на
Академији/Факултету ликовних уметности у Београду. Полазећи од чињенице
да се данас пред музејске колекције, поставља изазов њиховог прилагођавања
„новим“ медијима и технологијама, будућност Збирке ФЛУ налази се у њеној
дигитализацији. Планирано је да се у будућности креирају виртуелна
представљања Збирке ФЛУ – „Виртуелни музеј ФЛУ“ и „Кабинет чуда ФЛУ“ – као
својеврсне лабораторије идејних концепата и уметничких предмета, у којима се
осмишљавају интердисциплинарни приступи који омогућавају лакше и
разноврсније представљање уметничких знања и пракси. У том смислу, у раду
ће се размотрити значај Збирке ФЛУ, како њених реалних представљања тако
и виртуелних приказа, за организовање и одвијање наставе на Факултету
ликовних уметности у Београду. Посебна важност биће дата значају који Збирка
ФЛУ и њене интернет презентације, могу заузети као места критичког
29

сагледавања институције, уметности и друштва. Другим речима, у раду ће се
представити идејни концепти како Збирка ФЛУ и њени виртуелни прикази, могу
„окупити“ професоре, студенте и кустосе на заједничком пројекту
интердисциплинарног „учења“ које подстиче на радикално и афирмативно
мишљење и стварање.
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МЕТОДИЧКИ ПРИСТУПИ ПРЕДАВАЊУ ОСЕТЉИВИХ ТЕМА
У НАСТАВИ ИСТОРИЈЕ

Драгица Кољанин, Паулина Човић
Универзитет у Новом Саду – Филозофски факултет,
Др Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад, Република Србија
dragica.koljanin@ff.uns.ac.rs
Примарни разлог за учење историје било ког периода па и историје
двадесетог века је да помогне ученицима да разумеју садашњост, као и то како
смо стигли до данашњице. Историја као школски предмет делује на ставове и
понашања, у различитој мери утиче на свест и посредно на збивања. Због свега
тога неопходно је предавати о осетљивим темама у настави историје. Стога се
пред наставнике поставља суштинско питање како треба поучавати о овим
темама. Сами наставници су производ датог друштва и подлежу истим
утицајима који делују и на њихове ученике. Осетљива питања се тичу темељних
питања идентитета (ко сам ја, ко смо ми, ти, они, као и питања вредности – суд
о себи и другима).
Двадесети век је донео низ противречних и осетљивих питања као што су
Холокауст, ратни злочини, сарадња са окупатором, верски прогони и сукоби,
грађански ратови, итд. Већи део оног о чему се учи у историји је противречно
(шта се догодило, зашто се догодило, о значају које је имало). То нису само
академска питања јер стварају много дубље поделе, међу групама, друштвима,
државама. Она могу деловати узнемиравајуће на осећај припадности и могу да
појачају предрасуде. Предавањем о овим темама ученицима се помаже да
схвате природу историје као дисциплине, као и то да је скоро сваки догађај или
збивање отворено за различита тумачења.
У поучавању о овим темама потребно је упутити ученике у критичку анализу
сведочанстава и начин њиховог тумачења, постављању аналитичких питања и
анализу језика којим се људи служе када говоре о одређеној појави. Трагајући
за дубљим објашњењима ученици развијају специфичне компетенције и уче
историчарске вештине. Сходно томе методичка теорија наставе историје пружа
наставнику могућност да одабере стратегију за поучавање о осетљивим темама
(мултиперспективност, паралелне историје, инсценације и симулације, личне
историје у поређењу шта о томе кажу историчари, самостално испитивање
ставова). Када је осетљивост ученика појачана наставник процењује коју
стратегију сходно постављеним циљевима може користити: стратегију
дистанцирања, компензације, емпатије или истраживачку стратегију.
Настава историје овим темама укључује ученике у дебате и размишљања
како да се унапреди разумевање и које је то знање о коме и уз помоћ којег може
да се закључује.
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МЕТОДИЧКИ ПОСТУПЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УВОДНОГ И
ЗАВРШНОГ ДЕЛА АКТИВНОСТИ У ПРИПРЕМНОМ
ПРЕДШКОЛСКОМ ПРОГРАМУ

Мирјана Марковић1, Миланка Маљковић2
1

Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу,
Добропољска 5, 15000 Шабац, Република Србија
2
Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди,
Светосавска 57, 23300 Кикинда, Република Србија
mira.markovic@yahoo.com
Рад је настао као резултат посматрања и истраживања професионалних
активности васпитача који треба да повежу теоријска знања са непосредним
радом са децом. Циљ истраживања је био да се испита да ли уводни и завршни
део активности у припремном предшколском програму одликује осмишљеност
и функционалност која се може уочити у централном делу активности.
Покушали смо и да истражимо да ли васпитачи током реализације активности
уважавају мишљење и предлоге деце у групи пружајући им могућност избора
шта ће да раде, како и са ким. У испитивању су примењене дескриптивна
метода и техника анкетирања. Анализирано је 350 васпитача који реализују, или
су реализовали, припремни предшколски програм на територији Републике
Србије. Иако је у одговорима васпитача установљена разлика у погледу
организације уводног и завршног дела активности, исказана је и заједничка
спремност да се сви делови активности планирају у оквиру методичких
активности. Статистички значајна разлика уочена је у методичком приступу
реализације тока активности, као и у погледу места и улоге детета током самог
процеса рада. Резултати истраживања указују на потребу додатног методичког
усавршавања васпитача који учествују у реализацији припремног предшколског
програма.
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ИСПИТИВАЊЕ СТАВОВА УЧЕНИКА О ПРИМЕНИ
МУЛТИМЕДИЈЕ У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА

¹Оља Маричић, ²Анђелија Ивков Џигурски, ²Иван Стојшић,
²Љубица Ивановић Бибић, ²Смиљана Ђукичин
¹Универзитет у Новом Саду – Педагошки факултет у Сомбору,
Подгоричка 4, 25000 Сомбор, Република Србија
²Универзитет у Новом Саду – Природно-математички факултет,
Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад, Република Србија
oljamaricic@gmail.com
Како ће ученици разумети и у којој мери ће усвојити програмски садржај,
пре свега зависи од начина на који ће оно бити презентовано. Мултимедијом се
постиже ефикасност у смислу предочавања одређених појава и процеса са
којима се ученици не могу упознати непосредним посматрањем или ослањајући
се на сопствено искуство. Она им тада олакшава разумевање одређеног дела
програмског садржаја, али и истовремено, атрактивношћу својих садржаја,
утиче на пораст интересовања ученика за конкретни садржај, што се позитивно
одражава на крајњи исход учења.
Циљ овог истраживања је испитивање ставова ученика у вези са применом
мултимедије при реализацији географских садржаја у настави Природе и
друштва. Истраживање је спроведено почетком марта школске 2015/2016.
године. Узорком је обухваћен 81 ученик IV разреда у две основне школе у
Сомбору.
Добијени резултати су потврдили почетну претпоставку да примена
мултимедије утиче на повећање мотивације за учење. Став већине ученика је
да су им часови на којима је примењена мултимедија интересантнији од
дотадашњих и да им је њено коришћење олакшало разумевање програмског
садржаја и помогло при његовом усвајању.
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СТАВОВИ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ О ПРИМЕНИ
ХУМОРА У НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ
Аднан Р. Турковић
Техничка Школа Пријепоље,
Ул. 4. децембра бр. 3, 31300 Пријепоље, Република Србија
turkovic_a@hotmail.com
Традиционални став да је хумор практично бескористан и да је фактор
дистракције у настави који доводи до редукције морала и ефикасности учења,
утицао је на скоро потпуно потискивање хумора из наставне праксе. Међутим,
истраживања указују на веома велики значај хумора за наставни процес. Хумор
између осталог доприноси бољем учењу и памћењу, ствара релаксирану и
ефикасну средину за учење, унапређује интеракцију између наставника и
ученика, повећава интересовање за учење. Без обзира на своје предности,
хумор се мора примењивати пажљиво и одмерено да би дао позитивне
резултате. Имајући у виду предности и недостатке хумора за наставни процес,
провели смо истраживање са циљем испитивања ставова ученика о примени
хумора у настави географије. У истраживању је коришћења дескриптивна
метода и техника анкетирања. Узорак су чинила 82 ученика првог и другог
разреда средње школе. Ученици су осам месеци учили градиво географије са
наставником који је користио различите форме хумора током часа. Након тога
њихови ставови су испитани упитником са одговорима датим у облику
петостепене Ликертове скале. Резултати су показали да ученици имају веома
изражене позитивне ставове везане за примену хумора у настави географије.
Налази указују на потребу да наставници много више примењују хумор у свом
раду.
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ДОПРИНОС ПРЕДМЕТА ИСТОРИЈА ХЕМИЈЕ РАЗВОЈУ
ПЕДАГОШКОГ ЗНАЊА САДРЖАЈА БУДУЋИХ
НАСТАВНИКА ХЕМИЈЕ

Драгица Тривић, Весна Милановић
Универзитет у Београду – Хемијски факултет,
Студентски трг 12-16, 11000 Београд, Република Србија
dtrivic@chem.bg.ac.rs
Наука се ученицима често представља као скуп чињеница и теорија, због
чега научни метод младима изгледа независан од људске делатности. У
наставним програмима предмета природних наука фокус је на актуелним
теоријама, идејама и законима, а у наставној пракси често изостаје разматрање
њиховог успостављања. На примерима из историје науке ученици могу да уоче
развој научних идеја, како су оне доводиле до промена у науци, одбацивања
теорија, или њиховог интегрисања у нове теорије.
Укључивање садржаја из историје науке у курикулуме и наставну праксу
данас се препоручује ради унапређивања разумевања природе науке и научних
садржаја, и утицаја науке на живот у савременом друштву. Наставници треба
да рефлектују природу науке и праксе са социокултуралне и критичкифилозофске перспективе и тако граде потпунији поглед на сврху педагошке
праксе. Таква рефлексија захтева знање о историји и филозофији науке, као и
критичко разумевање различитих контекста у којима се научно знање развија и
примењује.
У том циљу у оквиру курса Историје хемије за студенте, будуће наставнике
хемије, осмишљена је радионица која пружа увид у природу науке и научноистраживачког рада. За потребе радионице креирани су текстови који покривају
линију развоја хемијске идеје о гасовима, у периоду од средине 17. века до краја
18. века. Текстови приказују околности у којима су научници тог времена радили,
како су резоновали, да ли су се и колико ослањали на рад претходника, одакле
се виде и прекретнице у развоју хемијске идеје о гасовима. Након читања
текстова студенти су одговарали на питања која захтевају децентрирање од
садашњег тренутка и изношење личног става о спорним питањима као што је
етика у науци. Следећа активност била је уношење података из текстова на
временску ленту са означеним почетком и крајем периода пнеуматске хемије.
За сваки догађај унет на временску ленту, дискутован је његов узрочнопоследични однос са догађајима који су претходили и догађајима који су
следили. Кроз овакав приступ студенти граде разумевање развоја научних идеја
и добијају модел за будући рад на развијању разумевања природе науке и
научно-истраживачког рада код младих.
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УЧЕНИЦИ О ПРАВОПИСУ У ПРИПРЕМИ, ИЗРАДИ И
ОЦЕЊИВАЊУ ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА – ИЗАБРАНИ ОСВРТ
Ивана Ђорђев, Љиљана Келемен Милојевић
Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“,
Омладински трг 1, 26300 Вршац, Република Србија
ivanacurcin@yahoo.com
Поред теоријске заснованости, на путу према побољшању квалитета
наставних приступа, у обзир треба узети резултате континуираних истраживања
али и искуствени материјал. Имајући то на уму, у овом раду доносимо резултате
истраживања спроведеног са циљем да детаљније упозна начин на који
средњошколци поимају и вреднују важност ортографије у припреми и изради,
те оцењивању писмених задатака. Анонимни анкетни упитник попунило је 100
ученика завршног разреда гимназије друштвено-језичког и општег смера, јуна
2014. године. Резултати дела истраживања које у овом раду дискутујемо
показали су да:
(1) ученици најређе доживљавају писмене задатке као начин да се унапреди
писмено изражавање и провери правописно знање;
(2) 25% анкетираних ученика увек обраћа пажњу на то како ће одређену реч
написати, а свега 8% испитаника тврди да се у оквиру школских
припрема за израду писмених задатака завидна пажња поклања и
правопису;
(3) само трећина анкетираних ученика (34%) сматра да наставници због
правописних грешака редовно смањују оцене писмених задатака;
(4) више од половине ученика који су учествовали у анкети (56%) изјавило
је да током израде писменог задатка избегава конструкције (речи,
синтагме, реченице) за које нису сигурни како се правилно пишу;
(5) укупно 69% ученика сматра да је правопис битан само у свескама из
предмета Српски језик и књижевност – у одговорима ученика, како
видимо, рефлектовао се и однос наставника, поготово нејезичких
предмета, прама писaној речи.
Добијени резултати указали су на то да у средњошколској наставној пракси,
поготово када је реч о припреми и изради писмених задатака, треба више
пажње посветити неговању свести о важности (и корисности) поштовања
ортографске норме. Истовремено, ови резултати могу бити и полазиште за нова
истраживања усмерена на прикупљање искуственог материјала о правопису и
настави правописа и снажан импулс за унапређивање методологије рада на
писменим задацима у средњој школи.
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СТИЛОВИ ШКОЛСКОГ РАДА НАСТАВНИКА ГЕОГРАФИЈЕ У
СВЕТЛУ ИНКЛУЗИВНЕ НАСТАВЕ
Ивана Стевановић, Ана Стевановић, 1Ранко Драговић
1

Универзитет у Нишу – Природно-математички факултет,
Вишеградска 33, 18000 Ниш, Република Србија
ivanacule@hotmail.rs

Испитивање ставова наставника географије о инклузивном образовању
спроведено је са циљем да се утврди да ли постоји повезаност између ставова
према овом социјалном моделу и доминантног стила којим наставници
управљају одељењем. Стилови управљања одељењем – ауторитарни,
демократски и равнодушни, представљају способност наставника да створи
повољну и подстицајну климу у одељењу, што је један од кључних задатака за
успешно управљање истим. Испитали смо како наставници географије решавају
наставну ситуацију уколико је у одељењу присутан ученик коме је потребна
додатна друштвена подршка и који је, од три основна стила, најдоминантнији.
Истраживање је спроведено на пригодном узорку од 40 наставника основних и
средњих школа на територији Лесковца и околине. Резултати показују да 37 од
40 наставника географије има формиран стил којим управља одељењем, а чак
92,5% њих одељењем управља демократским стилом. Наставници
демократског стила показују прихватајуће ставове за разлику од својих колега
који одељењем управљају ауторитарним стилом тако да се стил управљања
одељењем може сматрати једним од предиктора ставова према моделу
инклузије. Поред прихватајућих ставова, утврђене су разлике у ставовима у
зависности од врсте тешкоћа и сметњи коју ученик има, тако да се и врста
тешкоћа и облик сметњи код ученика може сматрати предиктором ставова.
Потврђено је и постојање повезаности између ставова наставника према
моделу инклузије који управљају одељењем демократским стилом са њиховим
демографским карактеристикама. Код наставника географије који одељењем
управљају демократским стилом, демографске карактеристике као што су
старост наставника, школа у којој наставник предаје, искуство у раду са децом
са тешкоћама у развоју, степен образовања и завршени програми стручног
усавршавања показале су се као предиктори ставова према моделу инклузије,
док се радно искуство није показало као предиктор истих.
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ПРЕДНОСТИ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ У ПОЉСКИМ
УЧИОНИЦАМА У ПАРКУ ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ
НАУКА У ЈАГОДИНИ
Биљана М. Бојовић1, Светлана С. Ћурчић2, Милан С. Станковић1
1

Универзитет у Крагујевцу – Природно-математички факултет,
Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Република Србија
2
Универзитет у Крагујевцу – Факултет педагошких наука,
Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Република Србија
biljanab@kg.ac.rs

Амбијентална настава се може дефинисати као један од облика
експерименталног учења. У ширем смислу овај термин означава низ
организованих активности које се одвијају на разне начине у природној средини,
на отвореном. Настава на отвореном промовише активно учење које снажно
утиче на интелектуални, физички, социјални и морални развој личности. Циљ
оваквог начина образовања је да подржи и ојача наставни програм кроз
практичну наставу и ваннаставне активности.
Амбијентална настава може да се организује на различите начине, али
један од најприхватљивијих облика овог типа учења је настава у пољским
учионицама. Пољске учионице се данас промовишу као најсавременији облик
наставе, који се примењује у многим европским и америчким земљама. У
Србији, пољске учионице које се активно користе, налазе се једино у парку
Факултета педагошких наука у Јагодини. Ове учионице су први пут формиране
1906. године, заслугом Сретена Аџића, у парку тадашње Мушке учитељске
школе. Оне су биле полу-амфитеатарске и служиле су за детаљно изучавање
свих околности које би пружиле најпогоднији амбијент за непосредан рад са
ученицима.
Намена и улога ових учионица у природи је данас много шира, оне имају
веома разноврсну примену у складу са савременим облицима интерактивне
наставе. Учионице у природи се данас дефинишу као једна од активних метода
учења у којима је студент (ученик) носилац наставног процеса. Примарно се
налазе ван школске зграде, у непосредном природном окружењу, што омогућава
ангажованост свих чула и домена (когнитивног, афективног и моторичког) у току
наставе. Учионице на отвореном су базиране на интердисциплинарним
наставним плановима и програмима и представљају везу између субјеката који
су укључени у њихов рад и природних ресурса.
Циљ овог рада био је да се истакне значај пољских учионица у оквиру парка
Факултета педагошких наука у Јагодини који, због велике разноврсности биљног
света, представља идеално природно визуелно наставно средство за показне
вежбе при обради наставних јединица које имају за циљ упознавање еколошких
одлика биљног света, морфо-анатомских адаптација биљака, еволутивних
принципа биљног света, ендемичних и реликтних врста биљака, као и примера
биотичких односа. У пољским учионицама се на најбољи начин реализује
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принцип очигледности у настави природних наука, а студентима и ученицима
омогућава да квалитетно савладају наставне садржаје и да код њих побуди
мотивацију, интересовања, да допринесе развијању радних навика и
формирању правилних ставова о живој природи и свим аспектима њене
заштите.
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ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ ВАСПИТАЧА ЗА УСАВРШАВАЊЕ
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1

Универзитет у Нишу – Факултет уметности,
Кнегиње Љубице 10, 18000 Ниш, Република Србија
miomira.djurdjanovic@gmail.com
У прилог потреби за стварањем подстицајног окружења у предшколским
установама којим се истовремено може утицати не само на развој знања и
вештина деце, већ и на комплетан развој дететове личности, очекује се да
предшколске установе како својим програмом, тако и креативним, ефикасним
и мотивисаним васпитачима, то и обезбеђују. Променама у образовно
васпитном систему, усмереним ка подстицању различитих креативних
активности деце, од васпитача се захтева да у свакодневној пракси спроводе
оне активности којима се стимулише дечје креативно изражавање, стварање,
истраживање. За остваривање бројних комплексних циљева и задатка
предшколског образовања, са посебним нагласком на реализацију музичких
активности од примарног утицаја су музички компетентни васпитачи. Зато је
важно њихово континуирано усавршавање и јачање музичких компетенција.
Полазећи од чињенице да васпитачи могу уписати високу школу струковних
студија за васпитаче као и учитељски/педагошки факултет (студијски програм
за образовање васпитача) и без адекватног музичког образовања, постоји
потреба за перманентним усавршавањем васпитача за музичко образовање.
У намери да испитају у којој мери су васпитачи у предшколским установама
заинтересовани за усавршавање знања потребних за реализацију планираних
музичких активности, ауторице овог рада су у априлу 2016. године спровеле
истраживање у коме су учествовали васпитачи различитог радног искуства и
различитог степена образовања. Циљ истраживања је био да се испита у којој
мери су васпитачи заинтересовани за усавршавање из области музике, као и
да ли им додатна стручна усавршавања обезбеђују веће задовољство у
припреми и реализацији музичких активности. На основу добијених резултата
закључено је да су васпитачи у предшколским установама веома заинтересовани за усавршавања из области музике и да радо похађају стручне
семинаре. Већина васпитача сматра да стручним семинарима могу додатно
унапредити своје методичке вештине и компетенције у овој области, чиме би се
могао обезбедити квалитет у почетном музичком образовању и дао снажан
подстицај даљем развоју музичких способности деце.
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ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА НАСТАВНИКА О УПОТРЕБИ
ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У
НАСТАВИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ

Војислав Илић
Основна школа „Милутин и Драгиња Тодоровић”
Саве Немањића 2, 34000 Крагујевац, Република Србија
vilicdva@gmail.com
Савремени развој информационо-комуникационих технологија (ИКТ) пред
наставнике ликовне културе поставља високе захтеве за компетенције у
репрезентацијама визуелних информација. Целоживотно учење или доживотно
учење свих чланова друштва је потреба савременог живота у свету сталних
промена и развоја.
Наставници ликовне културе данас нису само одговорни за развој
креативности ученика, познавање историје уметности и традиционалних
ликовних техника већ и за познавање савремених технологија у циљу учења и
стварања. Наставници пре укључивања ИКТ у своју наставу треба сами да
савладају различите рачунарске вештине. Ово омогућава ученицима да
истражују могућности широког спектра софтвера уз помоћ својих наставника.
Употреба нових технологија је проширила улогу уметности и образовања и
пружила нове улоге за наставнике уметности у 21. веку. Резултат тога је да
ученик има већу слободу избора у изражавању.
Циљ нашег истраживања је био: (а) да се утврде ставови и мишљења
наставника ликовне културе о опремљености специјализованих учионица за
наставу ликовне културе, (б) да се испита информисаност о могућностима за
коришћење ИКТ у настави ликовне културе, (в) да се утврди у ком су степену
наставници овладали специфичним софтверима који се могу користити у
настави ликовне културе и (г) испита спремност наставника за усавршавање у
области примене ИКТ.
Истраживање ставова наставника ликовне културе о ИКТ и њеном
коришћењу у настави ликовне културе урађено је путем анкетног упитника.
Анкетни упитник чине 38 питања подељених у више целина. Анкету је попунило
52 наставника ликовне културе из: Аранђеловца, Београда, Горњег Милановца,
Јагодине, Крагујевца, Краљева, Ниша, Новог Сада, Пријепоља, Сремских
Карловаца, Ужица, и Чачка.
Истраживање је показало да велика већина наставника има позитивне
ставове према коришћењу ИКТ у настави ликовне културе. Међутим, мали број
наставника није сигуран да би употреба ИКТ у настави ликовне културе
допринела бољем квалитету образовног процеса, а известан број њих не жели
никакво даље усавршавање, па ни за примену ИКТ у настави ликовне културе.
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ИНТЕГРАТИВНИ ПРИСТУП САДРЖАЈИМА ПРЕДМЕТА
СРПСКИ ЈЕЗИК И МУЗИЧКА КУЛТУРА КАО МОДЕЛ
ИНОВАЦИЈА У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ

Дина Томић
Универзитет у Нишу – Педагошки факултет у Врању,
Партизанска 14, 17500 Врање, Република Србија
dinatomic71@gmail.com
Савремено схватање васпитања и образовања подразумева дете које је
максимално ангажовано у интелектуалном погледу кроз активно учење у циљу
самосталног стицања нових знања. Пред савремену педагошку теорију и праксу
у циљу отклањања недостатака традиционалне наставе, постављају се све
већи захтеви за проналажење путева и начина унапређивања и модернизације
наставе на свим њеним нивоима, посебно у основној школи. Интегративна
настава је модел који у себи садржи све компоненте савремене наставе и
ученицима пружа могућност да на интересантан и креативан начин стичу знања
о бројним садржајима, повезујући искуства ученика из различитих предмета у
јединствену целину.
Садржаји које ученици усвајају у нижим разредима основне школе јесу
подељени на предмете, али је знатно лакше уочити везу међу њима и што је
још важније, лакше је организовати и изводити интегративну наставу с обзиром
на то да је најчешће реализује једна особа – учитељ. Предмет Српски језик нуди
широку лепезу и избор најразноврснијих тема које се могу интегрисати не само
са наставом Музичке културе, него и са било којим другим предметом. У раду
се разматра теоријска основа ове наставе као и могућности интеграције
садржаја поменутих предмета за сваки разред посебно.
У раду су представљени резултати истраживања које је имало за циљ
испитивање мишљења и ставова учитеља о могућностима и значају интеграције
садржаја предмета српски језик и музичка култура као и о учесталости примене
и начинима реализације интегративне наставе у нижим разредима основне
школе. Добијени резултати показују да учитељи имају позитивне ставове о
примени интегративне наставе, као и да је природа садржаја предмета српски
језик и музичка култура веома погодна за извођење овог иновативног модела
наставе. Иако знатно доприноси практичној примени стечених знања, резултати
показују да учитељи без обзира на степен стручне спреме и године радног стажа
недовољно примењују овај облик наставе и да нису довољно стручно
усавршавани.
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