
Научни скуп  

Наука, настава, учење у измењеном 

друштвеном контексту 

Педагошки факултет у Ужицу 

22. октобар 2021.  

ISBN 978-86-6191-065-4    

DOI 10.46793/NNU21.681S  

УДК 001.891:37   

Прегледни научни чланак 

стр. 681–742  

 

 

Јелена Д. Стаматовић

 

Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет, Ужицe 

Мирјана М. Стакић

 

Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет, Ужицe 
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ПРЕГЛЕД И БУДУЋА ПЕРСПЕКТИВА
 

Апстракт: Рад се заснива на прегледу и дескрипцији садржаја десет 

монографија са међународних научних скупова који су одржани у периоду 

од 2011. до 2021. године на Педагошком факултету у Ужицу како би се 

евидентирале теме и питања који су у њима разматрани и дали предлози за 

будућа проучавања проблема, циљева и перспективе процеса наставе и 

учења. Преглед садржаја ових монографија са тих међународних научних 

скупова показао је да су у фокусу интересовања теоретичара и практичара 

општа питања васпитања, образовања, савремене школе, наставе и учења, 

као и питања вредновања и евалуације у образовању, квалитета уџбеника 

и образовања и стручног усавршавања наставника. Доминирају теме из 

области основног образовања, те би у перспективи ваљало обратити 

пажњу и на актуелне теме из области предшколског васпитања и високо-

школског образовања. 

Кључне речи: међународни научни скуп, монографија, Педагошки 

факултет у Ужицу, настава и учење. 

УВОД 

Педагошки факултет у Ужицу Универзитета у Крагујевцу у оквиру 

научноистраживачког пројекта „Настава и учење: проблеми, циљеви и пер-

спективеˮ који подржава Министарство просвете и науке Републике Србије 

(пројекат је регистрован под бројем 179026) од 2011. године организује међу-

народни научни скуп. Као суорганизатори скупа учествују и факултети са три 
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европска универзитета: Универзитет у Приморској, Педагошки факултет у 

Копру (Словенија); Универзитет „Константин Филозофˮ, Педагошки факултет 

у Нитри (Словачка) и Универзитет „Jan Evangelista Purkyneˮ Педагошки 

факултет Усти над Лабем (Чешка Република). 

Континуитет од десет година одржавања међународног скупа (од 2011. 

до 2021. године) сведочи о његовом значају и интересовању како домаћих тако 

и страних стручњака за бројне теме из области образовања, наставе и учења 

које су на њему разматране. Будући да се сваке године саопштења са скупа 

штампају у оквиру монографије, свака од тих монографија представља знача-

јан допринос проучавању, испитивању и перципирању васпитно-образовне 

теорије и праксе. Због тога ћемо у раду сагледати правце, проблеме и питања 

који су разматрани у претходном десетогодишњем периоду одржавања науч-

ног скупа на Педагошком факултету у Ужицу на тај начин што ћемо извршити 

хронолошки преглед и дескрипцију садржаја свих десет монографија у којима 

су штампани радови са ових међународних научних скупова. Циљ наведеног 

прегледа и дескрипције је да се прикажу теме и питања који су разматрани у 

десетогодишњем периоду одржавања скупа и да се укаже на могуће оквире и 

потребе даљих проучавања васпитно-образовног процеса као и проблема 

наставе и учења. 

1. Међународни научни скуп:                                                                         

Настава и учење – стање и проблеми, 2011. 

Међународни научни скуп Настава и учење – стање и проблеми је први 

у низу скупова који су реализовани у оквиру пројекта „Настава и учење: про-

блеми, циљеви и перспективеˮ чији је носилац Учитељски (Педагошки) факул-

тет у Ужицу. Скуп је одржан 11. новембра 2011. године.  

Монографија, која представља део резултата остварених у оквиру про-

јекта, садржи 67 радова, од којих су 49,25% прегледни, 40,30% оригинални 

научни и 10,45% стручни радови, а седам радова је на енглеском језику. У 

њима се указује на стање и проблеме у области основног образовања, пред-

школског васпитања, образовања и усавршавања наставника, а посебан акце-

нат је стављен на стање и проблеме разредне и предметне наставе. Аутори 

радова су из Србије, Словеније, Словачке, Северне Македоније, Хрватске, 

Босне и Херцеговине и Црне Горе. 

У односу на сагледавање проблема, радови су класификовани у 13 

тематских целина (в. Табела 1). 
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Табела 1. Радови у монографији                                                                             

„Настава и учење – стање и проблемиˮ 

 

 
Прегледни 

радови 

Оригинални 

научни 

радови 

Стручни 

радови 
Укупно 

 Уводни реферати 4 / / 4 

1. 
Општа питања 

образовања 
1 4 / 5 

2. Настава и учење 7 2 / 9 

3. 
Компетенције 

наставника 
1 2 / 3 

4. Постигнућа ученика / 5 / 5 

5. 

Иницијално 

образовање и              

стручно усавршавање 

наставника и 

васпитача 

3 2 / 5 

6. 

Дидактичко-

методичко 

разматрање 

наставе/учења из 

различитих области 

7 6 5 18 

7. Уџбеници 3 / / 3 

8. 
Предшколско 

васпитање 
1 1 1 3 

9. Образовање одраслих / 2 / 2 

10. 
Инклузивно 

образовање 
/ 2 1 3 

11. 
Ментално здравље               

у школи 
1 1 / 2 

12. 
Информатика и 

образовање 
3 / / 3 

13. Језик 2 / / 2 

 УКУПНО 
33 

49,25% 

27 

40,30% 

7 

10,45% 

67 

100% 

 

Прва четири рада у монографији су уводни реферати и у њима се 

разматра проблематика везана за васпитну функцију наставе и учења, квалитет 

високог образовања, приступе у проучавању компетенција наставника и 

суштину учења математике (в. Настава и учење – стање и проблеми, 2011: 

19–64). 

У радовима који се баве општим питањима образовања, а таквих је 5, 

проблеми се посматрају у контексту будућности и захтева савременог друштва 
и то: коцептуалне промене у дидактици, конкретна питања педагошке футуро-
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логије, потребе образовања за ново доба, промене у структури образовних 

система у односу на савремене тенденције и питања знања (функционалног и 

имплицитног) (в. Настава и учење – стање и проблеми, 2011: 67–134). 

Области настава и учење припада 9 радова који се баве општим 

питањима наставе – сазнајним основама наставног процеса, психолошким 

факторима успешног учења, управљањем учењем у настави, наставом и оства-

ривањем конкретних циљева образовања и васпитања, као и појединачним 

облицима наставе на различитим нивоима образовања (в. Настава и учење – 

стање и проблеми, 2011: 135–242). 

У три рада, који по свом садржају припадају области компетенција 

наставника, указује се на значај и неопходност развоја истраживачких и 

дидактичких компетенција у образовању и усавршавању наставника (в. 
Настава и учење – стање и проблеми, 2011: 245–274). 

Постигнућима ученика са различитих аспеката бавили су се аутори у пет 

радова. Издвојени су следећи фактори утицаја на успех ученика: активност 

ученика; метакогнитивне стратегије учења; мотивација и оријентације у уче-

њу; стилови наставника у управљању разредом (в. Настава и учење – стање и 

проблеми, 2011: 277–350). 

Иницијално образовање и стручно усавршавање наставника и васпитача 

разматрано је у оквиру 5 радова, а кључни оквири се односе на ниво иницијал-

ног образовања и ниво стручног усавршавања. У оквиру иницијалног образо-

вања разматрају се рационализација и модернизација иницијалног образовања 

и образовни аспекти наставника предметне наставе (физика и хемија). У окви-

ру стручног усавршавања акценат је на утврђивању стања и проблема у уса-

вршавању наставника и васпитача у Републици Србији (в. Настава и учење – 
стање и проблеми, 2011: 353–422).  

У великом броју радова (18 радова) разматрају се дидактичко-методичка 

питања наставе и учења из различитих области: 1) област наставе српског 

језика и књижевности (питања различитих садржаја наставе; проблеми оцењи-

вања; приступи настави српског језика и књижевности); 2) област методике 

наставе математике (садржаји наставе математике, начини учења математич-

ких садржаја; питања математичке даровитости и математичке писмености);             

3) област методике наставе физичког васпитања (питања и проблеми реализа-

ције наставе физичког васпитања и модели наставе физичког васпитања); 4) 

област методике музичке културе (садржаји наставе и инклузивна настава 

музичке културе); 5) област методике ликовне културе (приступи настави 

ликовне културе) (в. Настава и учење – стање и проблеми, 2011: 425–622). 

Садржаји уџбеника (сликовни, вербални, садржај који развија интеркул-

туралност и естетску културу ученика) предмет су разматрања у оквиру три 

рада (в. Настава и учење – стање и проблеми, 2011: 625–662). 
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Радови у области предшколског васпитања (3 рада) стављају акценат на 

припремни предшколски програм (в. Настава и учење – стање и проблеми, 

2011: 665–696). 

Инклузивно образовање као тематска област у монографији предмет је 
опсервације у оквиру 3 рада. У радовима су обухваћени приступи инклузивном 
образовању у редовној основној школи и могућности различитих стилова учења 
даровитих ученика (в. Настава и учење – стање и проблеми, 2011: 725–760).  

Информатичко образовање се такође разматра у оквиру 3 рада. Обухва-
ћена је проблематика учења на даљину и информатичко усавршавање одра-
слих (в. Настава и учење – стање и проблеми, 2011: 787–826).  

Најмањи број радова у монографији (свега по два рада) припада области 
учења страног језика (в. Настава и учење – стање и проблеми, 2011: 829–854) 
и области образовања одраслих (в. Настава и учење – стање и проблеми, 
2011: 699–722). 

У оквиру монографије Настава и учење – стање и проблеми уочава се 
интердисциплинарни приступ многим питањима савременог васпитања и 
образовања. Кроз научноистраживачку призму сагледавања проблема образо-
вања, школе, наставе и учења, деце и ученика, наставника дата је слика стања, 
многа нова решења везана за наведене проблеме, али и отворена су нова 
питања која представљају изазов за науку и праксу. 

2. Међународни научни скуп:                                                                         
Настава и учење – циљеви, стандарди и исходи, 2012. 

Други међународни научни скуп одржан је 9. новембра 2012. године. 
Општи тематски оквир усмерен је на циљеве, стандарде и исходе у области 
наставе и учења. Монографија са овог скупа садржи 56 радова који су поред 
уводних реферата, сврстани у десет категорија (в. Табела 2). Од укупног броја 
радова 55,36% су прегледни, 30,36% су оригинални научни и 14,28% су струч-
ни радови, а 8 радова је на енглеском језику. Учесници скупа и аутори радова 
су из Србије, Хрватске, Северне Македоније, Словеније, Словачке, Црне Горе 
и Босне и Херцеговине. 

Табела 2. Радови у монографији                                                                              
„Настава и учење – циљеви, стандарди и исходиˮ 

  
Прегледни 

радови 

Оригинални 
научни 
радови 

Стручни 
радови 

Укупно 

 Уводни реферати 1 2 / 3 

1. 

Општа питања 

наставе, васпитања                  

и учења 

1 4 / 5 
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Прегледни 

радови 

Оригинални 
научни 
радови 

Стручни 
радови 

Укупно 

2. 

Циљеви 

професионалног 

развоја наставника 

1 2 / 3 

3. 

Циљеви и задаци 

ученичких активности 

у школи 

3 1 / 4 

4. 
Андрагошка питања 

образовања 
1 1 / 2 

5. 

Вредносне 

оријентације ученика 

и студената 

1 1 / 2 

6. 

Инклузивни и 

превентивни рад                     

у васпитању и 

образовању 

1 3 / 4 

7. 

Предшколско 

васпитање и 

образовање 

1 1 1 3 

8. 
Дидактичке основе 

наставе/учења 
3 / / 3 

9. 
Методичке основе 

наставе/учења 
16 2 4 22 

10. 

Језик, књижевност, 

култура изражавања                

и развој говора 

2 / 3 5 

 УКУПНО 
31 

55,36% 

17 

30,36% 

8 

14,28% 

56 

100% 

Уводни реферати (4 рада) баве се питањима везаним за образовне стан-

дарде, квалитетом институција високог образовања, значајем говора и матема-

тичком писменошћу. Конкретније, представљено је стање и постигнућа уче-

ника основних школа у Србији из природних наука, као и потребе које намеће 

увођење образовних стандарда. Квалитет високошколских институција се 

посматра кроз значај унутрашњег вредновања. Такође се наглашава феномен и 

значај говора у функционалној димензији васпитно-образовног рада и значај 

моделовања у настави математике за развој математичке писмености (в. 

Настава и учење – циљеви, стандарди и исходи, 2012: 1–60). 

Радови класификовани у област „Општа питања наставе, васпитања и 

учењаˮ (5 радова) усмерени су на следећу проблематику: значај поучавања, 

учења и развоја ученика у образовном процесу у светлу теорије Виготског; 

остваривање циљева и задатака образовања и васпитања у савременој школи, 

са освртом на могућности и недостатке; указивање на комплексност појма 
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изузетност, као и сагледавање могућности и оправданости дефинисања 

стандарда постигнућа ученика у оквиру изузетних постигнућа; разматрање 

телеолошке, семантичке и дидактичке дилеме у исказивању исхода који би се 

остваривали у образовном и наставном процесу; наставни системи између 

индивидуалног и социјалног концепта развоја ученика (в. Настава и учење – 
циљеви, стандарди и исходи, 2012: 63–128). 

Важно питање које је заокупљало пажњу неколицине аутора јесте про-

фесионални развој наставника. У групи радова (3 рада) који припадају овој 

области разматрани су следећа питања и проблеме: могућност унапређивања 

професионалног развоја наставника применом модела искуственог учења 

(рефлексивност, супервизијско учење и повезивање сазнања из праксе са тео-

ријом); могућности дефинисања исхода образовања наставника у односу на 

дводимензионални модел таксономије Блумових сарадника; компетенције 

наставника за самовредновање свога рада (в. Настава и учење – циљеви, стан-

дарди и исходи, 2012: 131–172). 

У оквиру области „Циљеви и задаци ученичких активности у школиˮ 

нашла су се 4 рада који се баве питањима слободних ученичких активности у 

савременој школи, као и циљевима, задацима и исходима еколошког васпи-

тања и наставе грађанског васпитања. Једно од питања које се разматра  у овој 

области јесте и проблем сарадничког учења применом акционих истраживања 

у школи (в. Настава и учење – циљеви, стандарди и исходи, 2012: 175–228). 

Незаобилазна тема савременог образовања је и целоживотно учење, 

чему су посвећена два рада, која се баве проблематиком значаја инвестиције у 

људски капитал, као и целоживотног учења и образовања сениора (в. Настава 

и учење – циљеви, стандарди и исходи, 2012: 231–256). Свакако, циљеви 

образовања су усмерени и на развој и неговање позитивних вредносних ори-

јентација ученика и студената. То потврђују и два рада у овој области који 

наглашавају значај вредносних оријентација и циљних оријентација ученика у 

учењу које утичу на њихово социјално одговорно понашање (в. Настава и 

учење – циљеви, стандарди и исходи, 2012: 259–284). 

Инклузивни и превентивни рад у васпитању и образовању су тема чети-

ри рада у којима су сагледани питање посебних програма у области физичког 

васпитања за децу са сметњама у развоју, као и питање медијације и вршњач-

ког насиља у реалности и пракси  (в. Настава и учење – циљеви, стандарди и 

исходи, 2012: 287–318). 

Три рада су усмерена на разноврсне теме из области предшколског 

васпитања: какав је то „тајни језикˮ којим комуницирају деца предшколског 

узраста; како предшколска институција доприноси формирању дечје индиви-

дуалности и како припремити децу предшколског узраста за школу, односно за 

почетно читање и писање кроз игру (в. Настава и учење – циљеви, стандарди 

и исходи, 2012: 321–358). 
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Дидактичке основе наставе и учења су област у оквиру које се налазе 

три рада. У њима се расправља о могућностима и условима који доприносе 

оспособљавању ученика за самостално учење, о приступу критичко-конструк-

тивистичке дидактике на интелектуални развој ученика и на оцењивање у 

високом образовању у светлу савремене докимолошке доктрине (в. Настава и 
учење – циљеви, стандарди и исходи, 2012: 361–392). 

Највећи број радова у категорији „Методичке основе наставе и учењаˮ 

(22) налази се у области методике наставе српског језика и књижевности, 

наставе математике, наставе природе и друштва, наставе музичке и ликовне 

културе и наставе физичког васпитања. У области наставе српског језика и 

књижевности расправљало се о циљевима, задацима, исходима и постигну-

ћима у оквиру књижевности за децу, културе изражавања, проучавања књи-

жевних дела и појединих књижевних врста. Аутори који су се бавили методи-

ком наставе математике су приказали повезаност мисаоних операција и оства-

ривања циљева наставе математике, повезаност одређења образовних стан-

дарда и квалитета почетне наставе математике, као и значај проблемске наста-

ве у настави математике. Радови из области методике природе и друштва раз-

матрају питања везана за садржаје и појмове у уџбеницима природе и друштва, 

као и питања циљева и исхода наставе овог предмета. Присутни су, такође, и 

радови који се баве компетенцијама студената за предмет Методика наставе 

музичке културе и исходима учења студијских предмета на студијама за учи-

теље и васпитаче из области музичке културе (в. Настава и учење – циљеви, 

стандарди и исходи, 2012: 395–676). 

Последња област у овој монографији – „Језик, књижевност, култура 

изражавања и развој говораˮ – садржи 5 радова који се у највећем односе на 

питања страног језика у високошколској настави и млађим разредима основне 

школе (в. Настава и учење – циљеви, стандарди и исходи, 2012: 679–726). 

Комплексност сагледавања проблематике циљева, стандарда и исхода 

огледа се у приступу овим питањима у најширем контексту васпитања и обра-

зовања и друштвених околности у којима се они реализују, до веома конкрет-

них проучавања, разматрања и истраживања у различитим областима наставе 

и учења. Управо то доприноси квалитету ове монографије и новим сазнањима 

из ове области која су отворила и нека нова питања и простор за даља проуча-

вања. Јасно је да се проблематиком циљева, стандарда и исхода образовања, 

наставе и учења мора континуирано и систематски бавити и да је правац реша-

вања ових питања везан за квалитет образовања, тј. за стално унапређивање и 

трагање за новим решењима у васпитно-образовној теорији и пракси. 
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3. Међународни научни скуп:                                                                         

Настава и учење – квалитет васпитно-образовног процеса, 2013. 

Трећи Међународни научни скуп Настава и учење – квалитет вас-
питно-образовног процеса реализован је 8. новембра 2013. године. Општа тема 
скупа односила се на квалитет васпитно-образовног рада, а тематски оквир је 
дефинисан у оквиру седам подтема (в. Табела 3). Учесници и аутори радова у 
монографији су из Србије, Словеније, Словачке, Пољске, Северне Македоније, 
Хрватске и Босне и Херцеговине. Монографија настала у оквиру овог скупа 
садржи 57 радова, од којих су прва четири уводна, док су остали распоређени 
у седам области. Од укупног броја радова 66,66% су прегледни, а 33,34% ори-
гинални научни радови. У односу на претходне две монографије у овој је више 
радова објављених на енглеском језику, њих 13. 

Табела 3. Радови у монографији                                                                           
„Настава и учење – квалитет васпитно-образовног процесаˮ 

 
 

Прегледни 
радови 

Оригинални 
научни 
радови 

Стручни 
радови 

Укупно 

 Уводни реферати / 4 / 4 

1. 
Општа питања квалитета 
образовања 

6 4 / 10 

2. 
Професионални развој 
наставника 

4 2 / 6 

3. Квалитет наставе/учења 4 4 / 8 

4. 

Дидактичко-методичко 
разматрање наставе 
/учења из области језика, 
књижевности, културе 
изражавања, развоја 
говора, страног језика 

8 2 / 10 

5. 

Дидактичко-методичко 
разматрање наставе/  
учења из области 
математике                       
и информатике 

8 1 / 9 

6. 

Дидактичко-методичко 
разматрањенаставе/ 
учења из области 
физичког васпитања, 
музичке и ликовне 
културе 

4 1 / 5 

7. 
Инклузивни приступ 
настави и учењу 

4 1 / 4 

 
УКУПНО 

38 
66,66% 

19 
33,34% 

/ 
57 

100% 
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У уводним рефератима разматрају се значајна питања која су у вези са 

темом скупа: проблематика вредновања рада школе; постигнућа ученика; про-

блематика наставног процеса коју детерминишу образовна средина и уџбе-

ници и настава која подржава креативност (в. Настава и учење – квалитет 

васпитно-образовног процеса, 2013: 17–64).   

Тематску област „Општа питања квалитета образовањаˮ чини 10 радова  

у којима се указује на: потребу за јасним дефинисањем циљева и задатака 

образовања који доприносе његовом бољем квалитету; повезаност квалитета 

наставе и квалитета образовања; неопходност процеса самоевалуације у осигу-

рању квалитета; основне правце унапређивања квалитета у македонском обра-

зовном систему; осигурање квалитета у образовању у Словенији и оквире ква-

литета образовања у Србији (в. Настава и учење – квалитет васпитно-обра-

зовног процеса, 2013: 67–160).  

Професионални развој наставника је област која је била заступљена и у 

претходне две монографије, а 6 радова у овој монографији проблематику тре-

тира у контексту квалитета васпитно-образовног процеса. Наглашава се потре-

ба за стандардизацијом компетенција наставника и васпитача и повезаност 

професионалног развоја наставника са квалитетом процеса у васпитно-

образовним установама (в. Настава и учење – квалитет васпитно-образовног 

процеса, 2013: 163–224).  

„Квалитет наставе/учењаˮ као тематска област садржи 8 радова који 

представљају широк дијапазон питања која утичу или одређују квалитет 

наставе од положаја ученика у наставном процесу, преко избора наставних 

метода, сагледавања процеса учења из угла психодидактичких димензија, зна-

чаја когнитивних мапа у том процесу до развоја критичког мишљења и моти-

вације за постигнућа (в. Настава и учење – квалитет васпитно-образовног 

процеса, 2013: 227–318).  

Дидактичко-методичким разматрањима наставе и учења из области 

језика, књижевности, културе изражавања, развоја говора и страног језика 

посвећено је 10 радова. Неки од њих се баве питањима методике наставе језика 

и књижевности у млађим разредима основне школе (садржаји ауторске и 

народне књижевности у читанкама; лирске врсте у настави књижевности; 

доживљавање, разумевање и тумачење књижевног дела у читанкама и приме-

њена лингвистика) и општим питањима квалитета методике наставе српског 

језика и књижевности и матерњих и страних језика (в. Настава и учење – ква-

литет васпитно-образовног процеса, 2013: 321–442).  

Девет радова сврстано је у област „Дидактичко-методичко разматрање 

наставе/учења из области математике и информатикеˮ. Радови указују на: 

питања стандарда образовних постигнућа у млађим разредима основне школе; 

ефикасност остваривања програмских задатака наставе математике; праћење 

напредовања ученика и вредновање у настави матеметике; компетенције учи-
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теља за почетну наставу алгебре; изучавање појединих појмова и проблема у 

настави математике, као и на квалитет рачунарских образовних софтвера (в. 

Настава и учење – квалитет васпитно-образовног процеса, 2013: 445–530).  

Област „Дидактичко-методичко разматрање наставе/учења из области 

физичког васпитања, музичке и ликовне културеˮ садржи пет радова који се 

баве: ефектима наставе физичког васпитања; факторима у развоју моторичких 

способности предшколске деце; стандардима квалитета савременог наставника 

ликовне културе, као и питањима значаја музике за развој детета (в. Настава и 

учење – квалитет васпитно-образовног процеса, 2013: 533–564).  

Последња, али не и мање важна област у овој монографији бави се 

питањима инклузивног приступа настави и учењу и садржи четири рада. Раз-

матрају се теме везане за следеће проблеме: потребу инкорпорирања тематске 

области инклузивни приступ образовању у студијски предмет Школска педа-

гогија у оквиру високог образовања школских педагога; питања идентифика-

ције даровитих и креативних ученика; оквире инклузивне наставе у млађим 

разредима основне школе и конкретна питања образовања наставника за поје-

дине специфичности у раду са децом са сметњама у развоју (в. Настава и уче-

ње – квалитет васпитно-образовног процеса, 2013: 567–604).  

Проблематика квалитета васпитно-образовног процеса је увек актуелна, 

што потврђује и број објављених радова у овој монографији, у којима су пред-

стављени разноврсни приступи, перспективе, анализе и сагледавања чињеница 

везаних за квалитет. Хетерогеност у приступима овој теми доприноси квали-

тету монографије, али и потврђује захтев савременог друштва о неопходности 

унапређивања и обезбеђивања квалитета васпитања и образовања. 

4. Међународни научни скуп:                                                                              

Настава и учење –  савремени приступи и перспективе, 2014. 

Међународни научни скуп Настава и учење – савремени приступи и 
перспективе је реализован 4. новембра 2014. године. Продукти овог скупа 

сумирани су у 61 реферату публикованом у монографији која носи наслов ску-

па. У радовима различитих категорија – 49,18% прегледних, 39,34% ориги-

налних научних и 11,49% стручних радова – разматрана су питања савремених 

приступа образовању и настави, месту и улози наставника у савременом вас-

питно-образовном процесу и могућностима и перспективама развоја образо-

вања. Радови су сврстани у осам тематских целина, а прва четири рада су 

уводни реферати (в. Табела 4). На енглеском језику је штампано 9 радова, док 

је један рад на руском језику. Аутори радова у монографији су из Србије, Сло-

веније, Пољске, Северне Македоније и Босне и Херцеговине. 
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Табела 4. Радови у монографији                                                                                
„Настава и учење – савремени приступи и перспективеˮ 

 
 

Прегледни 
радови 

Оригинални 
научни 
радови 

Стручни 
радови 

Укупно 

 Уводни реферати 2 2 / 4 
1. Општа питања 

образовања и савремене 
наставе 

2 5 / 7 

2. Улоге и компетенције 
наставника у савременој 
настави и школи 

3 2 / 5 

3. Перспективе развоја 
савремене наставе 

5 6 / 11 

4. Дидактичко-методичко 
разматрање 
наставе/учења из 
области језика, 
књижевности, културе 
изражавања, развоја 
говора, страног језика 

7 3 4 14 

5. Дидактичко-методичко 
разматрање 
наставе/учења из 
области математике и 
информатике 

2 3 2 7 

6. Дидактичко-методичко 
разматрање 
наставе/учења из 
области природе и 
друштва, физичког 
васпитања и музичке 
културе 

3 / 1 4 

7. Психолошки приступ 
настави и учењу 

2 1 / 3 

8. Перспективе и развој 
инклузивне наставе 

4 2 / 6 

 
УКУПНО 

30 
49,18% 

24 
39,34% 

7 
11,48% 

61 
100% 

Уводним рефератима су отворена питања која је перспектива школе и 
наставе у новом веку и шта су захтеви савремене школе и наставе. Предста-
вљени су програми обавезног образовања у европским земљама и правци про-
мена у њима. Такође је разматрано и питање мотивације неуспешних ученика 
у основној школи (в. Настава и учење – савремени приступи и перспективе, 
2014: 17–60). 
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Прво поглавље монографије бави се општим питањима образовања, а у 

радовима се истиче значај наставе и учења и нарочито наглашава да су то 

стални педагошки проблеми које континуирано треба проучавати, откривати и 

пратити промене које их условљавају а везују се за савремено друштво. Такође 

се наглашавају оквири изворне педагошке парадигме у модерној педагошкој 

теорији и пракси, као и приступи и песпективе конкретних педагошких про-

блема (в. Настава и учење – савремени приступи и перспективе, 2014: 63–144). 

И у овој монографији место су заузели радови (њих 5) који се баве 

приступима и перспективама проучавања места и улоге наставника у савреме-

ном васпитно-образовном процесу (развој улога и компетенција наставника и 

унапређивање сопственог рада) (в. Настава и учење – савремени приступи и 

перспективе, 2014: 147–198). 

Поглавље „Перспективе развоја савремене наставеˮ садржи 11 радова. 

Већи број радова се фокусирао на савремену наставу основног образовања 

(указујући на специфичности проблема савремене наставе, на значај и моделе 

интерактивне наставе, респонсибилне наставе, функционалност класичних 

метода рада у савременој настави, ефективност у настави и мењајућу улогу 

медија у настави и школи уопште), али неколико радова разматра и питања 

високошколске наставе (подстицање еманципације у настави, као и питања 

статуса студијског предмета Образовна технологија у балканском окружењу) 

(в. Настава и учење – савремени приступи и перспективе, 2014: 201–356). 

Највећи број радова у овој монографији (14) припада поглављу „Дидак-

тичко-методичко разматрање наставе/учења из области језика, књижевности, 

културе изражавања, развоја говора, страног језикаˮ. Половина радова у овом 

поглављу бави се наставом српског језика и књижевности у основној школи, а 

проблеми који се разматрају односе се на: рецепцију књижевног текста, значај 

индивидуалног облика рада у интерпретацији књижевног дела, наставу и кул-

туру језичког изражавања, улогу читања са предвиђањем у мисаоној актива-

цији ученика, интерперсоналне процесе у настави ликовног и српског језика, 

разумевање неуметничких текстова у настави српског језика и књижевности. 

Остали радови у овом поглављу разматрају општа питања као што су: српска 

књижевност за децу и младе на размеђи два миленијума, опште одлике драме и 

интерпретације драмског текста, интеркултуралност и књижевно креативни 

постулати, као и место и значај обрађивања аутора који су део националног 

књижевног канона (в. Настава и учење – савремени приступи и перспективе, 

2014: 359–508). 

У области дидактичко–методичког приступа настави математике и 

информатике налази се 7 радова. Углавном, сви радови су усмерени на наставу 

математике основношколског узраста, а конкретни проблеми који се разма-

трају су следећи: математичке компетенције ученика, математичко модело-

вање у почетној настави математике, уџбеници математике и даровитост за 
математику. У области информатике проблеми се везују за образовне семан-
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тичке везе у е-образовању (в. Настава и учење – савремени приступи и пер-

спективе, 2014: 511–588). 

Четири рада су у поглављу „Дидактичко-методичко разматрање наста-

ве/учења из области природе и друштва, физичког васпитања и музичке култу-

реˮ. Један рад осветљава улогу школске библиотеке у интегративној настави 

природе и друштва, док је други усмерен на методику наставе музичке културе 

и то методички приступ у обради песме. У преостала два рада пажња је усред-

сређена на квалитет наставе физичког васпитања, те на утицај који на децу 

млађег школског узраста има бављење спортским активностима (в. Настава и 

учење – савремени приступи и перспективе, 2014: 591–636). 

Психолошки приступи у проучавању различитих питања разматрани су 

у 3 рада, а проблематика се односи на утицај мотивације постигнућа ученика 

на њихов успех, наставнике у интеркултуралном образовању и питања духовне 

интелигенције (в. Настава и учење – савремени приступи и перспективе, 2014: 

639–662). 

Инклузивно образовање и настава тематизовани су у 6 радова који при-

падају поглављу „Перспективе и развој инклузивне наставеˮ. У радовима је 

акценат стављен на процесе, динамизме, ефекте  и добити од инклузиване 

наставе и образовања, питања компетенција наставника за инклузивно образо-

вање, оквире праћења инклузивног образовања у Србији, као и на конкретна 

питања везана за децу са сметњама у развоју (в. Настава и учење – савремени 

приступи и перспективе, 2014: 665–704). 

Велики број радова објављених у овој монографији указује на значај 

опште теме научног скупа. Актуелност произилази из чињенице да је акценат 

на савременим приступима и перспективама образовања, наставе и учења. 

Разноврсност тематског оквира и садржаја радова показују отвореност за стал-

но бављење овим проблемима из различитих перспектива и приступа.  

5. Међународни научни скуп:                                                                         

Настава и учење – евалуација васпитно-образовног рада, 2015. 

Пети по реду међународни научни скуп одржан је 6. новембра 2015. 

године. Централна тема скупа одређена је његовим називом – Настава и учење 

– евалуација васпитно-образовног рада. Радови презентовани на скупу штам-

пани су у монографији која садржи 31 рад. Оригинални научни радови чине 

35,5% објављених радова у монографији, 25,80% радова су прегледни, а 

38,70% стручни. На енглеском језику штампано је 5 радова (16,1%). Актуел-

ност теме скупа потврђује и присуство истраживача из иностранства (Пољска, 

Босна и Херцеговина и Словенија), који су приложили девет радова. Изложени 

реферати разврстани су у четири тематске области (в. Табела 5). 
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Табела 5. Радови у монографији                                                                              

„Настава и учење – евалуација васпитно-образовног радаˮ 

Тематска област 
Прегледни 

радови 

Оригинални 

научни 

радови 

Стручни 

радови 
Укупно 

Уводни реферати / 2 2 4 

1. Општа питања и 

савремене тенденције 

евалуације у    

образовању и настави  

2 7 4 13 

2. Дидактичко-

методички приступ 

евалуацији васпитно-

образовног рада из 

области језика, 

књижевности и              

културе изражавања 

1 1 6 8 

3. Дидактичко-

методички приступ 

евалуацији васпитно-

образовног рада из 

области математике 

4 1 / 5 

4. Дидактичко-

методички приступ 

евалуацији васпитно-

образовног рада из 

области физичког 

васпитања 

1 / / 1 

УКУПНО 
8 

25, 80% 

11 

35,50% 

12 

38,70% 

31 

100% 

 

Монографија садржи четири уводна реферата у којима се разматрају 

следећа питања и проблеми: школски задаци за ефикасно учење; оцењивање уз 

помоћ ОБН модела (одвајање битног од небитног); вредновање у настави 

физичког васпитања; евалуација ликовно апрецијативних способности ученика 

млађег школског узраста (в. Настава и учење – евалуација васпитно-образов-

ног рада, 2015: 13–72). 

У оквиру, по броју радова најобимније теме – „Општа питања и савре-

мене тенденције евалуације у образовању и наставиˮ – објављено је 13 радова 

у којима се разматрају следећа питања: квалитет и самовредновање у образо-

вању; евалуација различитих врста наставе и учења (репродуктивна и развија-

јућа настава, тандемско учење у инклузивној настави);  могућности и ограни-
чења иницијалног оцењивања постигнућа ученика; самоевалуација рада школе 

и евалуација њене превентивне делатности; рефлексивна пракса и самовредно-
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вање наставника; комуникационе компетенције наставника из угла ученика и 

истраживача; механизми образовног система Србије за унапређење инклузив-

ности. Нису занемарена ни питања евалуације у високом образовању: евалуа-

ција квалитета, процеса и исхода универзитетске наставе; развој курикулума 

као претпоставка осигурања квалитета савременог универзитетског образо-

вања; објективност студената у испитивањима евалуације (в. Настава и учење 

– евалуација васпитно-образовног рада, 2015: 75–230).  

Знатан број радова бавио се и темом у оквиру које су разматрана питања 

и проблеми приступа евалуацији васпитно-образовног рада из области језика, 

књижевности и културе изражавања (8 радова), нешто мањи (5 радова) пита-

њима из области математике, а најмањи (по један рад) овом темом у областима 

физичког васпитања и ликовне културе (в. Табела 5), те је несумњиво да је ова 

монографија скренула пажњу стручне и научне јавности на нека од претходно 

наведених општих питања, проблема и савремених тенденција евалуације како 

у образовању и настави уопште, тако и у предметним областима српског језика 

и математике.  

6. Међународни научни скуп:                                                                          

Настава и учење – уџбеник у функцији наставе и учења, 2016. 

Међународни научни скуп Настава и учење – уџбеник у функцији 
наставе и учења, одржан 4. новембра 2016. године, резултирао је монографи-

јом у којој је штампано 46 радова. Оригинални научни радови чине 50% свих 

објављених радова у монографији, док су 32,60% прегледни и 17,40% стручни 

радови. На енглеском језику штампано је 8 радова (17,4%). Централна тема 

монографије је уџбеник. Значај теме истакла је и главна и одговорна уредница 

монографије Ана Пешикан наглашавајући у свом уводном чланку да се значај 

уџбеника често „превиђаˮ или „минимализује површним пренаглашавањем 

могућности савремених информационо-комуникацијских технологија (ИКТ)ˮ 

(Пешикан, 2016: 11). Различита питања и проблеми у вези са уџбеником у 

монографији су разврстани у шест тематских области (в. Табела 6). 

Табела 6. Радови у монографији                                                                                 
„Настава и учење – уџбеник у функцији наставе и учења” 

Тематска област 
Прегледни 

радови 

Оригинални 

научни 

радови 

Стручни 

радови 
Укупно 

 Уводни реферати / 2 2 4 

1. 
Уџбеници за учење 

језика 
5 6 3 14 

2. 

 

Уџбеници познавања 

природе и друштва 
/ 3 2 5 

3. Уџбеници историје 2 1 / 3 
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Тематска област 
Прегледни 

радови 

Оригинални 

научни 

радови 

Стручни 

радови 
Укупно 

4. Уџбеници математике 3 4 / 7 

5. 
Уџбеници музичке 

културе 
1 1 / 2 

6. 
Теоријска питања 

уџбеника 
4 6 1 11 

УКУПНО 
15 

32,60% 

23 

50% 

8 

17,4% 

46 

100% 

Монографија садржи 4 уводна реферата у којима се разматрају питања 

сагледавања уџбеника у различитим перспективама; актуелне дилеме образов-

ног дизајна уџбеника; важност медијског образовања у раном детињству и 

неопходност  израде интерактивних уџбеника страних језика на учитељским 

факултетима (в. Настава и учење – уџбеник у функцији наставе и учења, 2016: 

21–72).  

Пажњу стручњака који су се бавили уџбеницима највише су заокупљала 

питања која се тичу уџбеника за учење језика и теоријска питања уџбеника. 

Прегледом тих радова евидентирали смо да се највећи број радова (њих 14) 

бави питањима уџбеника за учење српског језика (8 радова), матерњег језика 

(3 рада), српског језика као страног (1 рад), руског језика (1 рад) и енглеског 

језика (1 рад) (в. Настава и учење – уџбеник у функцији наставе и учења, 2016: 

75–240). Након тога следе уџбеници за учење математике којима је посвећено 

7 радова, потом уџбеници природе и друштва (5 радова), уџбеници историје (3 

рада) и уџбеници музичке културе (2 рада) (в. Табела 6). Запажа се да ниједан 

рад није посвећен уџбеницима ликовне културе и физичког васпитања.  

Теоријска питања уџбеника разматрају се у 11 радова. Њима се обухвата 

широки спектар питања и проблема: општа питања педагошке функције уџбе-

ника, примена електронских уџбеника, перспектива уџбеника у медијском 

простору, васпитна питања уџбеника, уџбеник у инклузивном образовању, 

питања и проблеми обликовања уџбеника, вредности и квалитети уџбеника у 

функцији наставе и учења (в. Настава и учење – уџбеник у функцији наставе и 

учења, 2016: 479–630). 

Без намере да улазимо у квалитативну анализу радова сложићемо се са 

уредницом Пешикан да монографија Настава и учење – уџбеник у функцији 

наставе и учења има значај у томе што доприноси ширењу свести о важности 

како уџбеника тако и истраживања свих његових аспеката и резултата у 

прикупљању налаза који могу допринети креирању нових уџбеника (Пешикан, 

2016: 12). Да образовна политика и уџбеници представљају важно питање и у 

региону, сведоче и радови аутора из Пољске, Бугарске, Словеније, Босне и 

Херцеговине и Црне Горе, који су такође публиковани у овој монографији. 
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7. Међународни научни скуп:                                                                     

Културно-потпорна средства у функцији наставе и учења, 2017. 

Монографија Културно-потпорна средства у функцији наставе и учења 
садржи радове који су изложени на истоименом међународном научном скупу 
који је одржан 3. новембра 2017. године. Монографија обухвата 33 рада од 
чега 27,27% чине оригинални научни радови, 36,36% прегледни, 27,27% 
стручни и 9,09% кратка или претходна саопштења. Радови су разврстани у пет 
тематских целина (в. Табела 7). На енглеском језику штампана су 4 рада 
(12,12%), а поред аутора из Србије, заступљени су и аутори из Словеније, Сло-
вачке, Пољске, Црне Горе и Босне и Херцеговине. 

Табела 7. Радови у монографији                                                                                 
„Културно-потпорна средства у функцији наставе и учењаˮ 

Тематска област 
Пре-

гледни 
радови 

Ориги-
нални 
научни 
радови 

Кратко 
или 

претходно 
саопштење 

Стручни 
радови 

Укупно 

 Уводни реферати 1 3 / / 4 

1. 

Културно-потпорна 
средства у 
психолошкој и 
дидактичкој теорији и 
њихове импликације у 
наставној пракси 

1 2 / 2 5 

2. 
 

Културно-потпорна 
средства у функцији 
учења у школском 
контексту 

4 / 3 2 9 

3. 

Културно-потпорна 
средства у функцији 
развоја и учења на 
предшколском узрасту 

2 / / 2 4 

4. 

Уџбеник и штампани 
материјали као 
културно-потпорна 
средства у функцији 
учења и развоја 

3 4 / / 7 

5. 

Информационо-
комуникациона 
технологија као 
културно-потпорно 
средство у функцији 
наставе и учења  

1 / / 3 4 

УКУПНО 
12 

36,36% 
9 
27,27% 

3 
9,09% 

9 
27,27% 

33 
100% 
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Монографија садржи 4 уводна реферата у којима се разматрају:                        

1) могућности мерења и унапређења школске климе као културног ресурса;                   

2) концепт културно-потпорних средстава у настави; 3) дипломе и друштвена 

репродукција, и 4) образовно-васпитни концепт регије Емилија у северној 

Италији, тј. улога културе простора и значај комуникације у њему (в. Кул-
турно-потпорна средства у функцији наставе и учења, 2017: 15–74).  

Тема „Културно-потпорна средства у психолошкој и дидактичкој тео-

рији и њихове импликације у наставној праксиˮ обухвата 5 радова. Аутори у 

њима приказују  социоконструктивистички приступ комуникационом процесу 

и комуникационој компетентности; упоређују примену културно-потпорних 

средстава у традиционалној настави и иновативној настави; испитују синдром 

изгарања на послу код наставника основних и средњих школа у односу на 

њихове социјалне и личне карактеристике; разматрају ђачке приредбе као кул-

турно-потпорни фактор осамостаљивања ученика; представљају културни про-

грам средине као педагошки ослонац развоју и учењу детета (в. Културно-
потпорна средства у функцији наставе и учења, 2017: 77–154). Запажа се да је 

иако невелика бројем радова, ова тема објединила радове који културно-пот-

порна средства посматрају са различитих аспеката психолошке и дидактичке 

теорије, те да доминирају радови који се ослањају на социоконструктиви-

стички приступ учењу. 

Уочава се да највећи број радова (њих 9) припада теми „Културно-пот-

порна средства у функцији учења у школском контекстуˮ. У оквиру ове теме 

културно-потпорна средства су проблематизована у оквирима предметне 

наставе: наставе матерњег и страног језика (6 радова), наставе природе и дру-

штва (1 рад) и музичке и ликовне културе (по један рад). Аутори као културно-

потпорна средства у школском контексту посматрају и филмске адаптације, 

наставне методе (методу сценске адаптације) и локално уметничко наслеђе. У 

културно-потпорна средства убрајају и наставне садржаје. Прегледом радова у 

оквиру ове тема запажа се да је у фокусу стручњака основно образовање (само 

је један рад посвећен високом образовању) (в. Културно-потпорна средства у 

функцији наставе и учења, 2017: 157–256). 

Културно-потпорна средства на предшколском узрасту тематизована су 

у 4 рада. Аутори у њима разматрају игру као потпорно средство у предшкол-

ском математичком образовању; масмедијску визуелизацију наставних садр-

жаја и информално образовање деце; едукативне аспекте позоришта сенки и 

инклузију и културне формативне компоненте (в. Културно-потпорна сред-
ства у функцији наставе и учења, 2017: 259–300). 

И тематска област „Информационо-комуникациона технологија као кул-

турно-потпорно средство у функцији наставе и учењаˮ садржи 4 рада. Реч је, 

углавном, о стручним чланцима у којима се разматрају могућности и изазови 

ИКТ: 1) у образовању уопште (1 рад); 2) у настави књижевности (1 рад) и 3) у 
настави страног језика (1 рад). Поглавље садржи и један прегледни чланак у 
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коме се објашњавају појам, суштина, функција и доприноси дидактичког мул-

тимедија као једног од услова да се створе оптимални услови за свестрани раз-

вој ученика (в. Културно-потпорна средства у функцији наставе и учења, 

2017: 409–452). 

Монографија Културно-потпорна средства у функцији наставе и учења 

скреће пажњу истраживачима и стручној јавности на потребу за потпунијим 

сагледавањем места, значаја и улоге културно-потпорних средстава у процесу 

наставе и учења. Овај скуп је иницирао и нека потоња истраживања улоге 

аксиолошког контекста, језика као културно-потпорног средства у функцији 

наставе и учења, те уџбеника, штампаних материјала и информационо-кому-

никационе технологије, будући да су то биле теме неких од радова на каснијим 

међународним скуповима који су одржани у Ужицу.  

8. Међународни научни скуп:                                                                              

Језик, култура, образовање, 2018. 

Осми по реду Међународни научни скуп Језик, култура, образовање 

одржан је 2. новембра 2018. године. Реферати изложени на скупу штампани су 

у монографији која садржи 52 рада разврстана у четири тематске целине (в. 

Табела 8). Монографија садржи 21 оригинални научни рад (40,38%), 19 пре-

гледних радова (36,54%), 9 стручних радова (17,31%), 2 научне критике, одно-

сно полемике (3,85%) и 1 рад који има категорију кратког или претходног саоп-

штења (1,92%). Запажа се и да је заступљен знатан број радова стручњака из 

иностранства (Словеније, Босне и Херцеговине, Северне Македоније, Словачке, 

Пољске и Турске)  и 14 радова (26,92%) је штампано на енглеском језику. 

Табела 8. Радови у монографији                                                                                    

„Језик, култура, образовањеˮ 

Тематска 

област 

Пре-

гледни 

радови 

Ориги-

нални  

научни 

радови 

Кратко 

или 

претходно 

саопштење 

Стру-

чни 

радови 

Научна 

критика, 

односно 

полемика 

Укупно 

Уводни 

реферати 
1 3 / / / 4 

1. Језик у 

образовном 

контексту 

1 6 / 2 / 9 

2. Културо-

лошки обрасци 

у систему 

образовања             

и васпитања 

9 3 / 4 1 17 
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Тематска 

област 

Пре-

гледни 

радови 

Ориги-

нални  

научни 

радови 

Кратко 

или 

претходно 

саопштење 

Стру-

чни 

радови 

Научна 

критика, 

односно 

полемика 

Укупно 

3. Савремени 

приступи 

развоју и учењу 

нa предшкол-

ском узрасту 

2 1 1 2 1 7 

4. Савремени 

приступи 

образовању               

и васпитању                 

у школском 

контексту 

6 8 / 1 / 15 

УКУПНО 
19 

36,54% 

21 

40,38% 

1 

1,92% 

9 

17,31% 

2 

3,85% 

52 

100% 

Монографија садржи 4 уводна реферата. Њима су обухваћена различита 

питања и проблеми, почевши од преиспитивања основног одређења појма кул-

туре и значаја „критике метафизикеˮ и „језичког преокретаˮ за разумевање 

постмодерне филозофије и културе, преко праваца развијања логичког 

мишљања уз подршку дигиталних прича и места и улоге коучинга у образов-

ном контексту до корпусне анализе лексеме из Вуковог Рјечника помоћу које 

се изводе нови подаци о лексици (в. Језик, култура, образовање, 2018: 17–72). 

Највећи број радова (њих 17) припада теми „Културолошки обрасци у 

систему образовања и васпитањаˮ. Аутори се у оквиру ове теме баве широким 

спектром културолошких питања и проблема: теоријским питањима уметности 

и културног идентитета; испитивањем ставова студената друштвених и хума-

нистичких наука о језику, култури и образовању; предузетничком културом; 

феминизацијом наставничког позива; школом као фактором за развијање 

интеркултуралности; инклузивном културом школе; школском библиотеком; 

екскурзијом у функцији наставе и учења и историје. Поред тога, у оквиру теме 

разматрани су и културолошки обрасци у настави из области уметности и 

настави из области српског језика и књижевности. Културолошким обрасцима 

у области уметности посвећена су четири рада (рад о образовању наставника 

из области уметности за примену филма у настави; рад о сликама, знацима и 

симболима у образовању за визуелне уметности; рад о језику уметности и рад 

о теоријском утемељењу и актуелности концепта „Васпитање уметношћуˮ). У 

оквиру 5 радова разматрају се културолошки обрасци у настави српског језика 

и књижевности (рад о културноисторијској скици дубровачке књижевности у 

српској књижевноисторијској традицији; рад о култу мртвих у уметничкој 

слици живота врањанске средине у делима Боре Станковића; рад о иниција-

цијској кризи и хтонским елементима у анализи лирске усмене песме „Српска 
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девојкаˮ; рад о неким елементима језичке културе при учењу српског језика 

као страног и рад о сусрету култура у аутобиографији Михајла Пупина) (в. 

Језик, култура, образовање, 2018: 191–410). 

Друга по бројности радова је тема „Савремени приступи образовању и 

васпитању у школском контекстуˮ. Она обухвата 15 радова у којима се разма-

трају општа дидактичка питања и методичка питања која припадају предмет-

ним областима математике (6 радова) и словеначке књижевности (један рад). 

Општа дидактичка питања презентују се у оквиру осам радова. У њима се 

издвајају следеће теме: апликативност Дјуијеве педагошке рефлексије; нивои 

рецепције наставе; сукоб родитеља и школе око права која се тичу образовања; 

студија случаја из Аустрије о ставовима наставника о примени националних 

стандарда у образовању; метафоричке перцепције наставника повезане са тех-

нолошким лидерима; евалуација успешности наставничког портала; преглед 

савремених стратегија превенције школског неуспеха, и проблемска наставна 

стратегија у савременој школи (в. Језик, култура, образовање, 2018: 521–712). 

Тема „Језик у образовном контекстуˮ је трећа по бројности радова. Она 

обухвата 9 радова у којима се разматрају следећа питања и проблеми: облици 

казивања у српској књижевности; учење страних језика (енглеског и францу-

ског); правописна норма македонског стандардног језика у образовном кон-

тексту; језик на предшколском узрасту (дечји неологизмими); загонетке у деч-

јем вртићу; језик музике; језик математике; улога језика, учења путем открића 

и ИКТ у развоју научне писмености (в. Језик, култура, образовање, 2018: 75–

188). 

Тема која је посвећена предшколском васпитању и образовању („Савре-

мени приступи развоју и учењу на предшколском узрастуˮ) обухвата 7 радова. 

Аутори у њима разматрају проблем социокултурног контекста у којем одраста 

дете предшколског узраста и подстицаје дечјем развоју: дечја питања, комуни-

кацијски модел за дискусију о књижевном тексту, лингвометодички текст и 

примену бајке у функцији култивисања дечје игре. Такође, разматрају међу-

секторску интеграцију у предшколском периоду (словеначки предшколски 

наставни план и програм) и баве се евалуацијом предшколског програма из 

физичког васпитања (в. Језик, култура, образовање, 2018: 413–518). 

Разноврност и бројност радова који су објављени у монографији потврда 

су за  актуелност и добар одабир теме скупа. Јасно је сагледана улога и значај 

језика и културе у образовању. Покренута су и бројна питања о различитим 

културолошким обрасцима у систему образовања и васпитања која могу ини-

цирати нова истраживања у овој области.  

 

 



Стаматовић, Ј., Стакић, М.: Међународни научни скуп на Педагошком... 
„Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту” • стр. 681–742 

 

703 

9. Међународни научни скуп:                                                                             

Наука, настава, учење – проблеми и перспективе, 2019. 

Монографија Наука, настава, учење – проблеми и перспективе садржи 

радове са истоименог, деветог по реду међународног научног скупа, који одр-

жан је 25. октобра 2019. године. У монографији је штампано 36 радова и они 

су распоређени у пет тематских области које нису именоване, већ су само обе-

лежене бројевима  (в. Табела 9). Највећи број радова (њих 18 или 50%) има 

категорију оригиналног научног рада, нешто је мање прегледних радова (12 

или 33,33%), а најмање стручних радова (6 или 16,67%). У монографији је 

штампано и 5 радова на енглеском језику (13,89%), а поред радова аутора из 

Србије, заступљени су радови аутора из Босне и Херцеговине, Словеније, Сло-

вачке, Пољске и Бугарске. 

Табела 9. Радови у монографији                                                                                   

„Наука, настава, учење – проблеми и перспективеˮ 

Тематска 

 област 

Прегледни 

радови 

Оригинални 

научни 

радови 

Стручни 

радови 
Укупно 

Уводни реферати 3 1 / 4 

I 2 5 / 7 

II 3 3 2 8 

III 2 4 3 9 

IV 1 2 / 3 

V 1 3 1 5 

УКУПНО 
12 

33,33% 

18 

50% 

6 

16,67% 

36 

100% 

Монографија садржи 4 уводна реферата. У њима се разматрају следећа 

питања: емоције (емоције у систему вредности и учења и емоције ученика); 

стање, потребе и перспективе истраживачких приступа у проучавањима педа-

гошких факултета и подучавање и учење будућих наставника ликовних умет-

ности (в. Наука, настава, учење – проблеми и перспективе, 2019: 17–80). 

Тематска област која је означена римским бројем I садржи 7 радова у 

којима се третирају питања и проблеми који су усмерени ка следећим темама: 

изазови интеркултурног васпитања; опредељивање матураната за програме 

наставничке оријентације; критички осврт на ренесансну педагогију и њен 

утицај на реформски рад педагога (Коменског, Песталоција и Хербарта) и 

касније реформне струје у Немачкој, Енглеској и Русији; присутност и врста 

медијације у школском окружењу; утврђивање фактора који доминантно утичу 

на развој и манифестацију поремећаја у социјалном понашању младих до 14 

година; предвиђање аутономије адолесцената на основу квалитета афективне 
везаности (в. Наука, настава, учење – проблеми и перспективе, 2019: 83–200). 
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Тематска област означена римским бројем II обухвата 8 радова. Од тог 

броја, три рада се баве проблемима оцењивања. У њима се разматрају следећа 

питања: компетенције за оцењивање садашњих и будућих наставника, објек-

тивност оцењивања у настави (истраживањe и критичкa анализa фактора који 

утичу на објективност и учесталост појављивања оцењивања у наставном про-

цесу) и утврђивање ставова ученика средње школе о оцењивању. Такође, три 

рада су посвећена и проблемима инклузије. Аутори у њима расветљавају 

дидактичко-методичка обележја и процесе инклузивне индивидуално плани-

ране наставе; учење у инклузивном вртићу кроз развој и стимулацију визуелне 

ефикасности и  утицај реформи у образовању на улогу коју наставник има у 

импликацији инклузивне наставе. У овој тематској области налази се и рад у 

коме се указује на значај вербалне и невебалне комуникације у настави и рад у 

коме је приказано како се у словеначким основним  школама примењује 

систем индивидуализације и диференцијације ученика (в. Наука, настава, 

учење – проблеми и перспективе, 2019: 203–338). 

У тематској области означеној римским бројем III налази се 9 радова у 

којима се третирају проблеми и перспективе у савременој настави језика и 

књижевности и настави и учењу страног језика. Проблеми и перспективе у 

савременој настави језика и књижевности предмет су разматрања у оквиру 5 

радова. Реч је о радовима у којима се расветљавају: примена успаванке у 

активностима са предшколском децом; значај примене басне у настави у мла-

ђим разредима основне школе; проблеми полисемије и хомонимије и статус 

предмета Реторика на учитељским и педагошким факултетима. Проблеми и 

перспективе у настави и учењу страног језика такође се разматрају у оквиру 5 

радова. У њима се указује на следећа питања: значај културне парадигме, тј. 

повезаност наставе страних језика са проучавањем националне културе земље 

којој тај језик припада; добробит интегрисања интердисциплинарних садржаја 

у настави страних језика на примеру француског језика; проблем обраде сло-

женица и полусложеница у жаргону при учењу српског језика као страног на 

примеру пољских студената србистике; модели примене језичке математике у 

учењу бугарског језика, и историјат учења румунског језика као страног на 

Филолошком факултету Универзитета у Београду (в. Наука, настава, учење – 

проблеми и перспективе, 2019: 341–458). 

Тематска област означена римским бројем IV садржи три рада у којима 

се разматрају питања и проблеми положајa ученика потенцијално даровитих за 

математику у концепту инкузивног образовања у млађим разредима основне 

школе; представљa процесно-дидактички модел у учењу математике, и разма-

тра примена образовних софтвера у интегрисању наставе математике и при-

роде и друштва (в. Наука, настава, учење – проблеми и перспективе, 2019: 

461–508). 

У тематској области V налази се 5 радова у којима се обрађују проблеми 
и перспективе наставе музичке културе (2 рада), ликовне културе (1 рад) и 
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физичког васпитања (1 рад). Такође, у оквиру ове целине разматра се потреба 

и могућности примене интернета и мултимедије у млађим разредима основне 

школе (в. Наука, настава, учење – проблеми и перспективе, 2019: 511–588). 

Запажа се да у монографији доминирају радови који се баве општим 

питањима савремене наставе и учења и да знатан број радова обрађује питања 

која залазе у домен педагошке психологије. У односу на претходне скупове, 

приметно је повећање интересовања аутора за питања и проблеме који се тичу 

инклузије. Када је реч о проблемима и перспективама предметне наставе, 

наставља се тенденција да је у фокусу пажње истраживача и теоретичара 

настава језика (страних и матерњег). Проблеми наставе и учења предмета из 

групе уметничких и питања из области наставе физичког васпитања разматрају 

се у невеликом броју радова. Иако су се аутори бавили темама које се односе 

на све нивое образовања, мање је радова који се баве проблемима и перспекти-

вама средњошколског и универзитетског образовања. Резимираћемо да су 

аутори указали на бројне проблеме и изазове са којима се суочава савремено 

образовање и да су назначили и потенцијалне перспективе његовог будућег 

развоја, чиме су покренута и бројна питања која можемо посматрати и као 

нове изазове. 

10. Међународни научни скуп:                                                                                                     

Наука и настава у васпитно-образовном контексту, 2020. 

Међународни научни скуп Наука и настава у васпитно-образовном 

контексту реализован је у октобру 2020. године, онлајн због ванредних 

околности.  

Монографија са овог скупа садржи 30 радова. С обзиром на то да радови 

у монографији нису класификовани у одређене области, определили смо се да 

приказ ових радова дамо кроз тематске области дефинисане као тематски 

оквир скупа (в. Табела 10). Објављени радови су категорисани као прегледни 

(46,66%), оригинални научни (26,67%) и стручни (26,67%). Шест радова је 

публиковано на енглеском језику. Учесници скупа и аутори радова су из 

Србије, Словачке, Пољске, Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне Горе.  

Табела 10. Радови у монографији                                                                                 

„Наука и настава у васпитно-образовном контекстуˮ 

  
Прегледни 

радови 

Оригинални 

научни 

радови 

Стручни 

радови 
Укупно 

1. 
Наука и васпитно-

образовни контекст 
1 2 1 4 

2. 
Изазови савременог 

васпитања и образовања 
2 / / 2 
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Прегледни 

радови 

Оригинални 

научни 

радови 

Стручни 

радови 
Укупно 

3. 

Изазови и проблеми 

васпитно-образовног 

контекста савремене 

наставе у теорији и 

пракси 

9 4 4 17 

4. 
Изазови дигитализације у 

образовању и васпитању 
/ 1 1 2 

5. 

Наставник/васпитач и 

креирање васпитно-

образовног контекста 

1 1 / 2 

6. 

Изазови и могућности 

предшколског васпитног 

контекста 

1 / / 1 

7. 

Изазови и проблеми 

спорта у савременом 

друштвеном и васпитно-

образовном контексту 

/ / 2 2 

 
УКУПНО 

14 

46,66% 

8 

26,67% 

8 

26,67% 

30 

100% 

Радови који по свом садржају припадају тематском оквиру „Наука и 

васпитно-образовни контекстˮ (4 рада) баве се питањима образовања и компе-

тенција за друштво будућности; приказом и вредностима развоја емоционал-

ног васпитања и статусом, садржајем и циљем часописа друштвених наука у 

Србији. 

Када су у питању радови који су усмерени на област „Изазови савреме-

ног васпитања и образовањаˮ, конкретне теме се односе на контекст породич-

ног васпитања и домске педагогије. 

У седамнаест радова који припадају тематској целини „Изазови и про-

блеми васпитно-образовног контекста савремене наставе у теорији и праксиˮ 

аутори су се бавили питањима школског неуспеха и тешкоћа у основној школи 

и приступима мотивацији, учењу на општем нивоу. Конкретнији приступи 

усмерени оквирима методика наставе представљени су у радовима који трети-

рају проблеме методике српског језика и књижевности (развијајућа настава у 

функцији рецепције књижевног дела, као и различите врсте материјала и уџбе-

ника у настави српског језика), методике наставе математике (таксономија 

циљева учења, питања математичке писмености), методике физичког васпи-

тања (планирање и програмирање), методике наставе музичке културе (настава 

музичког у функцији целовитог развоја ученика), методике наставе ликовне 

културе (виртуелни музеј у настави) и методике страних језика. 
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У оквиру области „Изазови дигитализације у образовању и васпитањуˮ 

презентована су 2 рада која се баве питањима е-курсева у високом образовању 

и дигитализацијом процеса учења. 

Проблематиком везаном за наставника и његове улоге у креирању вас-

питно-образовног контекста баве се 2 рада и то из перспективе будућих учи-

теља и наставника. Један рад је везан за област предшколског васпитања, а 2 

рада за област спорта  и у њима се разматрају актуелна питања антидопинг 

програма и глобализације у свету спорта. 

Упоређујући број радова с бројем у претходно објављеним монографи-

јама, монографија Наука и настава у васпитно-образовном контексту има 

најмањи број радова, у којима је ипак присутна тематска разноврсност и отво-

рена су многа питања савременог васпитно-образовног контекста. Мање уче-

шће аутора на овом скупу се може правдати целокупним друштвеним контек-

стом пандемије и реализацијом скупа онлајн. Међутим, ни такве околности 

нису утицале на одлагање или одустајање од реализације научног скупа. 

ЗАКЉУЧАК 

У десетогодишњем периоду (од 2011. до 2021. године) одржавања међу-

народног научног скупа на Педагошком факултету у Ужицу антиципиране су 

бројне теме које се тичу наставе и учење. Пажљиво, из године у годину, бира-

ни тематски оквири скупа обухватали су различита питања наставе и учења у 

дијахроној и синхроној перспективи како би се утврдило и критички сагледало 

тренутно стање са свим актуелним проблемима на које се рефлектује дру-

штвени контекст и дали будући путеви и перспективе развоја нашег школства 

и образовања уопште. То је укључивало разматрање циљева, стандарда и 

исхода у области учења; истраживање квалитета васпитно-образовног процеса, 

евалуацију васпитно-образовног рада и испитивање квалитета уџбеника и 

културно-потпорних средстава која се користе у функцији наставе и учења. 

Такође, теоретичари и истраживачи су испитивали и  улоге које имају језик и 

култура у образовању и васпитању, улогу и значај васпитно-образовног 

контекста, а бавили су се и проблемима науке, њеном перспективом и улогом 

коју има у настави.  

Из претходно изложеног видимо да је захваћен широки дијапазон тема 

које се тичу развоја науке уопште, образовања у широком контексту, наставе и 

учења, а да су оне биле  добро одабране и актуелне, сведочи и  бројност радова 

које су на скуповима излагали како аутори из Србије тако и они из иностран-

ства (Словачке, Пољске, Бугарске, Турске, Словеније, Хрватске, Босне и Хер-

цеговине, Северне Македоније, Црне Горе…). Као резултат свега тога обја-

вљено је 10 монографија у којима је штампано укупно 469 радова различитих 
научних категорија: 177 оригиналних научних радова (37,74%); 212 преглед-
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них радова (45,2%); 74 стручна рада (15,78%), 4 кратка или претходна саоп-

штења (0,85%) и 2 научне критике, односно полемике (0,43%). Њиховим пре-

гледом утврдили смо да су у фокусу истраживача и теоретичара била општа 

питања васпитања, образовања, савремене школе, наставе и учења, као и 

питања вредновања и евалуације у образовању, квалитета уџбеника и образо-

вања и стручног усавршавања наставника. Доминирају теме из области основ-

ног образовања, те би у перспективи ваљало обратити пажњу и на актуелне 

теме које се тичу како предшколског васпитања и образовања, тако и високог 

образовања, нарочитог оног на учитељским и педагошким факултетима. 

Приметно је и да последњих година постепено расте интересовање стручњака 

и за теме из области инклузије. Такође, предмет разматрања би могао бити 

усмерен и на питања васпитања и васпитног деловања јер је уочено да се у 

невеликом броју радова актуелизују питања која се баве овом проблематиком. 

Када је реч о областима предметних методика, доминирају радови из српског 

језика и књижевности и методике наставе овог предмета, као и радови из обла-

сти методике наставе математике и почетног математичког образовања, па се 

може размислити и о томе да се будућим темама додатно иницира интересо-

вање и за друге области васпитно-образовног рада или предложе теме у чијем 

ће фокусу бити интеграција. Такође, и иновирање наставног процеса, примена 

дигиталних технологија и извођење онлајн наставе се намећу као важне теме у 

области образовања, нарочито због извођења наставе, бављења науком и самог 

учења у измењеном друштвеном контексту који је настао у условима 

пандемије, па је добро што што је актуелност ових питања препозната и што је 

тема овогодишњег међународног скупа („Наука, настава, учење у измењеном 

друштвеном контекстуˮ) посвећена баш тим питањима. Но, с обзиром на то да 

ће неке измене друштвеног контекста оставити последице које се могу трајно 

како позитивно тако и негативно рефлектовати на сам процес образовања, 

ваљало би се таквим темама додатно позабавити  и у будућности. 

Имајући у виду и то да наш преглед радова у монографијама са научних 

скупова није био квалитативног, већ само прегледног карактера, сматрамо да 

се њихов значај огледа и у томе што је њима скренута пажња научне и стручне 

(стране и наше) јавности на бројна питања и проблеме из области науке, обра-

зовања, наставе и учења, као и промовисање истраживачких резултата као 

корисних и релевантних како за развој науке, тако и за унапређивање праксе. У 

том контексту као добар путоказ за даља истраживања може послужити и списак 

радова који су објављени у овим монографијама, а који прилажемо уз овај рад.  
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Summary 

The paper is based on the overview and description of ten monographs from in-

ternational scientific conferences held in the period between 2011 and 2021 at the Facul-

ty of Education in Uţice, and is aimed at recording topics and issues discussed in them, 

and making suggestions for future research of problems, goals and perspectives in the 

teaching and learning process. The review of the monographs from these international 

scientific conferences showed that the interest of theoreticians and practitioners is firmly 

focused on general questions of education and rearing, teaching and learning, as well as 

questions of educational assessment and evaluation, textbook quality, and education and 

professional development of teachers. Topics in the field of elementary education are 

predominant, so in the future, it would be worth paying more attention to the current 

topics in the field of preschool and higher education.  

Keywords: international scientific conference, monograph, Faculty of Education 

in Užice, teaching and learning.  

 


