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УВОД 
 
 
 
 
 
 
 
  Овај  извештај  настао  је  као  завршни  чин  окончања  једне  фазе  реформисања 
професионалне  праксе  студената  на  Педагошком  факултету  у  Јагодини,  односно 
комисије Наставно‐научног  већа  факултета  која  је  била  задужена  за  израду  пројекта 
евалуације и извештаја о професионалној пракси студената. Да би се тај посао урадио 
именована је радна група коју су чинили др Виолета Јовановић, мр Наташа Вукићевић, 
мр  Душан  Ристановић,  Вера  Савић,  Владимир  Станојевић  и  Добривоје  Ђокић.  Та 
група је одржала мноштво састанака на којима се расправљало о значају и концепцији 
професионалне  праксе  студената,  дате  су  главне  смернице  у  структурирању 
оперативних  програма  праксе  из  појединачних  предмета  и  постављене  су  извесне 
границе према проблемима којима се овај извештај неће бавити. Договорено је да ће се 
овај  извештај  усредсредити на  оне  елементе професионалне праксе  студената  који  су 
дефинисани  Пројектом  евалуације  а  који  је  ова  комисија  усвојила.  Због  тога  овим 
приручником нису обухваћене следеће сродне теме: 

1. облици  практичног  оспособљавања  студената  на  Факултету  кроз  симулацију 
случајева из праксе;  

2. пракса  студената  у  завршним  годинама  студија  која  се  односи  на  реализовање 
васпитно‐образовних  активности  из  званичног  програма  рада  у  оквиру 
појединачних  методика  вапитно‐образовног  рада;  постепено  укључивање 
студената у редовни васпитно‐образовни рад учитеља и васпитача; 

3. континуирана  пракса  у  завршним  годинама  студија  током  које  се  студенти  у 
потпуности укључују у реализовање редовних активности професије за коју су се 
оспособљавали током студија. 

 
  Велику помоћ и захвалност ова комисија дугује својим сарадницима из основних 
школа,  вртића  и  различитих  врста  домова  у  којима  су  наши  студенти  реализовали 
праксу. Без њихове несебичне помоћи и корисних сугестија овај процес не само да не 
би имао смисла већ не би био ни реализован. 
 
  Током  евалуације  професионалне  праксе  студената  могуће  је  било  уочити 
одређене факторе који су негативно деловали на овај процес а који су били ван моћи 
комисије,  односно  на  које  комисија  није  могла  утицати.  Ти  фактори  су  довели  до 
извесних проблема током евалуације професионалне праксе студената о чему ће бити 
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више речи касније. Сматрали смо важним да у уводном делу овог извештаја укажемо 
на њих ради бољег разумевања околности у којима је Комисија радила и узрока неких 
неуспеха током реализовања евалуације. Дакле, чиниоци који су нам одмагали и због 
којих смо неретко губили мотивацију за даљим радом су: 

 инертност  и  конзервативизам  (затвореност  према  новинама),  односно 
неспремност за компетицију; 

 апатија и безвољност; 
 атмосфера окошталости универзитета; 
 организација наставе у условима неодговарајућег (повећаног) броја студената; 
 неодговарајући  квалитет  наставе  када  је  у  питању  стицање  актуелних  и 
практичних  знања  и  вештина,  тј.  неадекватна  структура  понуђеног/стеченог 
знања; 

 систем оцењивања који инсистира на теоријском знању, а не практичном знању; 
 ниска мотивација студента при избору факултета и током студирања; мали број 
студената уписује факултете  зарад  стицања знања,  уместо тога мотиви  за упис 
на  факултет  су  социјално  напредовање,  стицање  повластица  и  побољшање 
материјалног положаја, што за последицу има и спремност да се факултет само 
формално студира; 

 професионална  депресија  студената  ‐  неверовање  да  ће  се  бавити  послом  из 
домена факултета који студира; 

 усмереност  студената  само  на  оцене  и  полагање  испита  по  сваку  цену,  што 
утиче на занемаривање стицања знања и вештина током студија; 

 конформизам студента; 
 отпор  према  промена  у  правцу  јачања  менторског  рада  професора  и 
самосталног рада студената; 

 слаб активизам професора на плану промене стања на универзитету и промене 
положаја своје професије; 

 непостојање система верификације рада наставног особља; 
 неспремост  већег  броја  ментора  из  установа  на  сарадњу  са  студентима  и 
бирократско одрађивање посла  зато што би  то  тако  требало или  тако морало 
одрадити,  без  присуства  аутентичног  интереса  ментора  да  се  студенти  заиста 
упознају, уведу и припреме за свој будући професионални живот. 

 
  Нацрт  овог  извештаја  и  његових  битних  одељака  били  су  већ  дефинисани 
Пројектом  евалуције  који  је  прихваћен  од  стране  Комисије  задужене  за  евалуацију 
професионалне  праксе  и  о  којима  су  њени  чланови  разменили  мишљења.  Поред 
чланова Комисије пројекат евалуације су разматрали и сарадници из установа у којима 
су  студенти  реализовали  праксу  као  и  Илијана  Чутура  (координатор  за  научно‐
истраживачку  делатност  Педагошког  факултета  у  Јагодини)  која  је  прегледала 
релативно  целовит  рукопис  пројекта  и  која  је  дала  корисне  коментаре.  Временом  је 
ипак аутор овог уводног дела обликовао текст у поглавља овог извештаја полазећи од 
пројекта који је радна група дефинисала, али са релативно одрешеним рукама. 
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  Врло  сам  захвалан  члановима  Комисије  који  су  покренули  иницијативу  да 
обрадим  податке  о  евалуацији  професионалне  праксе  и  који  су  ме  подржали 
приликом  писања  овог  извештаја.  То  се  односи  како  на  чланове  комисије  тако  и  на 
колеге Гордану Стефановић, Биљану Стојановић и Драгана Лукића који су током рада, 
у  различитој  мери  и  на  различите  начине,  допринели  евалуацији.  Посебно  сам 
захвалан  на  стрпљењу  које  су  показале  све  стране  будући  да  је  рад  на  извештају 
нажалост предуго трајао. Ипак, надам се да извештај није изгубио на актуелности‐ чак 
напротив. Надам  се  да ће  овај  извештај  бити  од  користи приликом  унапређивања и 
организације професионалне праксе студената у наредној школској години. 
 
  Ја преузимам одговорност за све недостатке које извештај има и које ће читаоци 
открити  приликом  коришћења.  Ја  сâм  стојим  и  иза  недостатака  и  иза  препорука  и 
ставова која су исказана у извештају. 
 
  То  што  у  тексту  ипак  употребљавам  прво  лице  множине  потиче  делом  од 
осећаја  колегијалности  који  је  постојао  током  израде  Пројекта  евалуације  и  писања 
извештаја, о чему  је горе написано. Међутим,  то чиним и делом због тога што сам се 
приликом  прикупљања  емпиријских  података  користио  истраживачким 
инструментима који су употребљени у различитим евалуационим истраживањима на 
универзитетима  и  високошколским  институцијама.  Иако  су  ови  истраживачки 
инструменти  прерађени  и  учињени  анонимним  то  никако  не  значи  да  није  могуће 
одати признање свима онима чији је то оригинални рад. Зато их на овај начин молим 
за  колективни  опраштај  за  ’’крађу’’  и  захваљујем  им  се  на  помоћи.  Такође  не  треба 
скривати  да  у  области  професионалне  праксе  студената  и  евалуацији  васпитно‐
образовног  рада  постоји  известан  фонд  ’’општег  власништва’’  када  је  реч  о 
запажањима,  ставовима,  сазнањима  и  идејама  о  студентској  пракси  и  приступима 
евалуацији,  а које  се  јављају у различитим изворима и публикацијама из различитих 
области. И овај извештај се у извесном смислу окористио тим фондом. 
 
  Намена овог извештаја није у функцији испуњења административне обавезе коју 
има Комисија за евалуацију професионалне праксе и која се огледа у томе да Комисија 
овај  извештај  мора  поднети.  Намена  овог  извештаја  није  ни  у  томе  да  укаже  на 
недостатке професионалне праксе и да њене организаторе и реализаторе етикетира и 
демотивише  у  даљим  настојањима.  Свакако  намена  овог  извештаја  није  ни  у  циљу 
нечије личне промоције и задовољења личних и професионалних амбиција. 
  Основна намена овог извештаја јесте да послужи као модел неке будуће евалуације и као 
помоћ  у  будућем  унапређивању  и  побољшању  професионалног  оспособљавања  наших 
студената. Зато вам желим успешно коришћење овим извештајем. 
 
 
Јагодина, августа 2008.                                                                                Владимир Станојевић 
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1. О раду Комисије за евалуацију                                    
професионалне праксе студената 

 

 

 

  На самом почетку овог извештаја сматрали смо важним да образложимо намере 
и  начин функционисања Комисије  за  евалуацију  професионалне  праксе  студената.  Радна 
група,  која  је  изабрана  од  стране  Наставно‐научног  већа  са  задатком  да  се  бави 
проблемима  професионалне  праксе  студената,  одлучила  је  да  преко  евалуације 
професионалне  праксе  студената  покуша  да  оствари  и  један  од  виших  циљева 
Факултета.  Стратешки  циљ  који  је  постављен  јесте  да  се  осмисли  и  имплементира 
систем за праћење квалитета професионалне праксе студената који би био усклађен са 
специфичним карактеристикама Факултета као институције и који би омогућио да се 
унапреди квалитет курсева, али и развој културе евалуације и самоевалуације као дела 
институционалног  етоса.  Успостављањем  оваквог  система  постајемо  способни  да 
реалније  сагледамо  вредност  курсева  који  се  реализују  на  Факултету,  да  уочимо  који 
курсеви  су успешније реализовани,  а  који курсеви би у неким аспектима могли бити 
бољи. На тај начин, институција би ојачала и унапредила сопствене механизме учења 
што би убрзало даљи развој квалитета курсева на Факултету. Повезано са овим желели 
смо  да  укажемо  на  потенцијалну  сложеност  евалуације  професионалне  праксе 
студената али и да укажемо на неке њене битне аспекте. 
 
  У  структури  званичног  документа  усвојеног  од  стране  Наставно‐научног  већа:  
Концепција професионалне праксе студената Педагошког факултета у Јагодини, као посебно 
поглавље издваја се  ’’процена квалитета и вредновање професионалне праксе’’. У том 
делу Концепције јасно је одређено следеће: 

 вредновање професионалне праксе је поступак који би требао да доведе до оцене 
квалитета и препоруке за даље усавршавање концепта праксе; 

 главни  циљеви  вредновања  јесу  повећање  квалитета  и  надзор/контрола  над 
процесом реализације праксе студената; 

 два главна аспекта вредновања су програмско и организационо вредновање; 
 вредновање  има  интерну  и  екстерну  димензију  (унутрашње  и  спољашње 
вредновање); 

 у  процесу  вредновања  неопходно  је  да  се  прикупи  одређена  количина 
информација и података на основу којих се онда доносе одговарајуће процене и 
закључци; 

 основни принципи рада и основни задаци Комисије за вредновање. 
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  Са данашње тачке гледишта када  је студијска година завршена и када  је процес 
евалуације  завршен,  а  имајући  у  виду  претходно  наведене  елементе,  може  се 
закључити  да  је  Концепције  професионалне  праксе  студената  у  свом  основном  делу 
реализована. Међутим, оно што није у складу са оним што Концепција предвиђа, и што 
је главни недостатак њене доследне реализације, јесте следеће: 

1. унутрашње вредновање није реализовано; 
2. процес вредновања није био континуиран током читаве школске године; 
3. Комисија  није  редовно  подносила  периодичне  извештаје  и  обавештавала 
Наставно‐научно веће о резултатима вредновања. 

 
1. Зашто  концепт  интерне  евалуације  (унутрашњег  вредновања)  није  реализован? 
Овај  модел  евалуације  професионалне  праксе  требали  су  да  реализују 
предметни  наставници  у  сарадњи  са  студентима.  Главни  задаци  Комисије 
повезани  са  овим  обликом  евалуације  били  су  пружање  подршке  и  помоћ 
предметним  наставницима  у  извођењу  самовредновања  и  заједничког 
вредновања.  Главни  недостатак Комисије  јесте што  она,  као  званични  орган 
Наставно‐научног већа, није инсистирала на овим појединачним извештајима 
предметних наставника. Овај недостатак нарочито долази до изражаја ако се 
зна да се значај самовредновања огледа пре свега у чињеници да непосредни 
актери  професионалне  праксе  најбоље  познају  услове  у  којима  се  пракса 
реализује и да су они најпозванији да извесне промене у циљу унапређивања 
праксе  изврше.  Надаље,  ако  се  узме  у  обзир  да  се  мотивисаност  за 
прихватање промена повећава ако сами актери доживљавају вредновање као 
нешто  што  они  сами  раде  ради  унапређивања  свог  посла,  онда  се  може 
закључити да су студенти, предметни наставници и сама Комисија остали без 
једног  драгоценог искуства и  сазнања о  одређеним елементима реализације 
професионалне праксе. 

 
Препорука: 

овај недостатак није тешко  отклонити нарочито ако  се  зна  да  сами наставници 
имају интереса  да њихова настава  буде што квалитетнија. Оно што може  бити 
проблем  јесте  њихова  оспособљеност  за  овакав  модел  вредновања.  Комисија  би 
морала  у  том  случају  пружити  сву  неопходну  помоћ  али  и  инситирати  на 
периодичном подношењу извештаја о томе шта се предузима у циљу вредновања и 
циљу  побољшања  професионалне  праксе  која  се  реализује  у  оквиру  појединачних 
студијских предмета 

 
 

2. Проблем  континуираности  евалуације  професионалне  праксе.  Концепција 
професионалне  праксе  предвиђа  модел  формативне  и  сумативне  евалуације. 
Сумативна  евалуација  по  својој  природи  има  одређене  недостатке  који  се 
огледају  пре  свега  у  томе  да  су  ефекти  унапређивања,  као  главне  функције 
евалуације,  ограничени.  Сумативна  евалуација  представља  евалуацију 
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продукта (резултата, ефеката) одређене делатности а не самог процеса који је 
до  тога  довео.  Ове  недостатке  сумативне  евалуације  је  могуће  отклонити 
путем формативне  или процесне  евалуације  која  се  реализује  паралелно  са 
самим процесом. Главна предност формативне евалуације јесте што открива 
недостатке  и  проблеме  током  реализовања  процеса  при  чему  постаје 
неопходан  (свакако не и довољан услов) да  се они отклоне. У нашем случају 
овај  недостатак  је  можда  довео  до  тога  да  су  у  току  реализације 
професионалне праксе постојали одређени проблеми али да их ми нисмо на 
време евиднтирали и да их самим тим нисмо ни отклонили. Ти недостаци се 
могу  отклонити  за  наредне  генерације  студената  али  никако  и  за  студенте 
који  су  професионалну  праксу  већ  реализовали.  Иако  комисија  преузима 
одговорност  за  овај  пропуст  ваљало  би  рећи  да  је  Пројектом  евалуације 
професионалне  праксе  предвиђено  да  се  после  сваког  сегмента  праксе 
евалуирају  одређени  елементи,  да  се  путем  периодичних  извештаја 
наставници  упознају  са  одређеним  недостацима  и  да  се  правовремено 
предузму одређени кораци како би се дати недостаци отклонили до следећег 
сегмента.  Пројекат  је  чак  садржао  и  табеларни  приказ  одговорних  лица  за 
одређене  послове  као  и  рок  за  завршетак  тих  послова.  Међутим,  како 
предвиђени рокови нису поштовани тако ни концепт формативне евалуације, 
односно  принцип  континуираности  евалуације  није  испоштован.  Иако  смо 
податке  о  одређеним  сегментима  праксе  прикупили  и  обрадили  нисмо  у 
могућности да на крају академске године предузмемо било какве кораке како 
бисмо могли да унапредимо профеисоналну праксу. Добијени подаци могу 
бити од користи само за наредне генерације студената. Наш извештај садржи 
и  елементе  формативне  евалуације  али  не  и  могућност  примене  њених 
резултата,  односно  формативна  евалуација  није  испунила  своју  основну 
функцију. 
Иако  су  постојале  објективне  тешкоће  које  су  отежавале  континуираност  у 
евалуацији  током  читавог  процеса  реализације  професионалне  праксе 
студената,  мишљења  смо  да  највећу  одговорност  за  овај  недостатак  треба 
тражити  међу  одговорним  лицима  који  су  требали  да  реализују  одређене 
послове.  Другим  речима,  субјективне  факторе  сматрамо  одлучујућим  за 
неефикасност Комисије у овом делу. 

 
Препорука: 

сваки будући члан Комисије  за евалуацију профеионалне праксе мора бити свестан 
сопствене  одговорности,  свог  места,  своје  улоге  и  значаја  који  има  у  процесу 
вредновања.  Ефикасност  комисије  и  реализација  послова  који  су  јој  поверени  од 
стране  Наставно‐научног већа, зависе од сваког њеног члана нарочито ако се зна да 
су  послови  појединаца  повезани,  међусобно  зависни  и  условљени.  Једна  од 
непопуларних  мера  могла  би  бити  и  увођење  одређених  санкција  за  лица  која  не 
извршавају  своје  поверене  задатке  код  овако  важних,  и  за  Факултет  значајних 
послова. 
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3. Проблем  одговорности  Комисије  према  Наставно‐научном  већу.  Комисија  за 

евалуацију  професионалне  праксе  бира  се  сваке  године  од  стране  Наставно‐
научног већа. Један од њених задатака јесте да редовно обавештава Наставно‐
научно  веће  о  реализацији  професионалне  праксе  студената.  У  претходној 
академској 2007/08.  години овакви извештаји од стране изабране Комисије  су 
изостали.  Главни  разлог  изостајања  ових  извештаја  треба  тражити  у 
претходно  описаном  проблему:  извештаји  и  резултати  вредновања  нису 
могли  бити  периодично  подношени  а  предметни  наставници  нису  могли 
бити редовно обавештавани о проблемима који се јављају током реализације 
праксе јер концепт процесне евалуације није био реализован. Индикативно је 
да Наставно‐научно веће никада није ни инсистирало на таквим извештајима. 

 
Препорука: 

Наставно‐научно  веће,  поред  избора  Комисије  за  евалуацију  професионалне  праксе, 
требало би да изабере и лице одговорно за њено праћење и рад. Будући да Статутом 
факултета нису одређени рокови за подношење ових извештаја, Веће факултета би 
приликом  избора  Комисије  могло  да  одреди  и  оптималне  рокове  за  подношење 
извештаја  а  изабрано  лице  би  водило  рачуна  и  било  одговорно  за  поштовање 
предвиђених рокова. 

 
 
 
 

2. Процес евалуације професионалне праксе студената 
 
 
 
  Евалуацију  професионалне  праксе  студената  треба  посматрати  као  део  једног 
ширег система евалуације квалитета наставе и рада Педагошког факултета у Јагодини.  
С  обзиром  на  то  да  је  овакав  пројекат  на  нашем  факултету  новина  у  односу  на 
досадашњу праксу  свесни смо чињенице да он не може понудити  готова решења и у 
потпуности отклонити све недостатке у оваквом виду професионалног оспособљавања 
наших  студената,  ипак  сматрамо  да  је  његова  улога  вишеструко  значајна  у  процесу 
развијања  система  за  праћење  и  унапређивање  наставе.  Јасно  нам  је  да  евалуације 
професионалне праксе студената не треба да буде сама себи циљ. Пре свега и више од 
свега она мора бити корисна непосредним актерима чији рад јесте предмет евалуације: 
студентима,  наставницима  на факултету,  менторима  у  установама  у  којима  студенти 
реализују  праксу,  организаторима  и  координаторима  професионалне  праксе 
студената. Како евалуација не би постала само скуп норамтивно утврђених процедура 
чија би се функција свела само на бирократско вођење и управљање професионалном 
праксом  студената,  или  постала  само  извор  научних  истраживања  и  сазнања  о 
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професионалној  пракси  (под  условом  да  је  евалуација  методолошки  коректно 
постављена), одлучили смо да три основна захтева у нашем систему вредновања буду: 

1. корисност, 
2. изводивост, и 
3. ваљаност. 

 
  Овако  дефинисане  захтеве  евалуације  треба  посматрати  јединствено. 
Изводивост  евалуације  пре  свега  подразумева  вредновање  оних  елемената 
професионалне праксе које можемо мењати у постојећим условима и који не захтевају 
нарочито сложене припреме и обимна улагања времена, средстава и труда. Ваљаност, 
као  захтев  наше  евалуације,  односи  се  на  сазнајну  вредност  евалуације  која  треба  по 
дефиницији  да  буде  егзактна,  поуздана  и  објективна,  односно  да  у  целости  уважи 
норме  које  су  својствене  научним  истраживањима  уопште,  посебно  методологији 
педагошких истрживања. Ипак,  наша  евалуација  професионалне праксе  најпре мора 
бити  корисна  за  некога  и  мора  служити  нечему.  Корисност,  у  нашем  случају, 
представља  суштинску карактеристику која  евалуацију  чини релевантном  (значајном) 
за праксу. Вредност наше евалуација директно ће зависити од њеног утицаја на услове, 
процес и  ефекте     професионалне праксе  студената. Да би  евалуација  у овом  смислу 
била корисна (ефикасна) и представљала облик усавршавања и унапређивања процеса 
професионалног оспособљавања наших студената, она мора бити и изводива и ваљана. 
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МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 
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1. Предмет евалуације 
 
 
 
  Полазећи  од  става  да  је  предложени  концепт  евалуације  новина  на  нашем 
Факултету и узимајући у обзир услове који су неповољно утицали на функционисање 
нашег  Факултета  у  академској  2007/08.  години:  недостатак  кадрова,  већина  наставног 
особља  држи  часове  преко  прописане  норме,  велики  број  студената,  рад  многих 
чланова колектива у разноразним комисијама за припрему Факултета за акредитацију 
и  др.;  одлучили  смо  се  да  у  сваком  сегменту  праксе  акценат  ставимо  на  вредновање 
различитих елемената. На основу тога је предвиђена следећа динамика вредновања. 
 
  Први сегмент праксе одвијао се у децембру 2007 године. Сматрали смо важним 
да  у  овом  сегменту  праксе  пажњу  усмеримо  на  организационе  елементе 
професионалне  праксе  студената  и  то  на  формирање  и  анализу  базе  података 
студентата  и  реализацију  њихових  активности  у  овом  блоку  праксе.  Оваква  база 
података требала је да нам омогући својеврстан вид контроле редовности студената на 
пракси  али  и  испуњавања  њихових  предиспитних  обавеза  у  оквиру  појединачних 
студијских предмета. Такође,  један од циљева ове фазе вредновања био  је да увидимо 
колики  број  студената  није  реализовао  праксу,  из  којих  разлога  то  није  учинио  и  на 
који начин омогућити студентима да реализују задатке праксе. 
  Други  сегмент  праксе  одвијао  се  у  фебруару  и  марту  2008.  године.  У  овом 
сегменту праксе акценат је био на програмском вредновању, односно предвиђено је да 
се  евалуирају  тзв.  процесни  индикатори:  оперативни  програми  праксе  из 
појединачних студијских предмета и услови у којима се реализује пракса. 
  Трећи  сегмент  праксе  реализован  је  у  априлу  и  мају  2008  године.  Како  је  ово 
последњи  сегмент  праксе  акценат  је  стављен  пре  свега  на  вредновање  тзв.  излазних 
индикатора,  тј.  знање  и  вештине  које  су  студенти  стекли  током  обављања  студентске 
праксе. 
  Наведени  елементи  студентске  праксе  требали  су  да  се  вреднују  континуирано 
током академске 2007/08. године. Поред спољашњег вредновања спроведеног од стране 
Комисије  за  праћење  и  вредновање  студентске  праксе,  предвиђено  је  и  унутрашње 
вредновање у виду самовредновања и заједничког вредновања предметних наставника и 
студената. О предмету  унутрашњег  вредновања  требали  су  да  одлучују  наставници и 
студенти.  Сврха  интерне  димензије  вредновања  предвиђала  је  да  предметни 
професори  кроз  сарадњу  са  студентима  унапреде  и  побољшају  праксу  из  својих 
студијских области. Комисија  је требала, приликом сачињавања финалног извештаја о 
студентској пракси, узимати у обзир и ове појединачне извештаје професора1. 

                                            
1  у  одељку  у  коме  је  описан  рад  Комисије  за  евалуацију  професионалне  праксе  студената  детаљно  је 
објашњено зашто појединачни извештаји предметних наставника нису ушли и овај завршни извештај 
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2. Сврха евалуације 
 
 
 
  Као што је већ неколико пута до сада истакнуто, основни циљ евалуације јесте да 
дођемо до одређених сазнања о појединачним елементима професионалне праксе и да 
на  основу  тих  сазнања  побољшамо  и  постигнемо  виши  ниво  квалитета  овог  вида 
професионалног  оспособљавања  наших  студената.  Такође  је  и  објашњено  зашто  су 
ефекти  овако  осмишљеног  концепта  евалуације  изостали,  односно  постали 
ограничени. 
Међутим,  и  поред  наведених  недостатака  ово  евалуационо  истраживање  пружило  је 
читав низ података који могу бити од користи како предметним наставницима, тако и 
студентима и нашима сарадницима у установама где наши студенти реализују праксу. 
 
  Основни задаци евалуације били су:   

1. формирање базе података о реализацији професионалне праксе; 
2. испитати  услове  у  којима  се  реализује  пракса,  односно  испитати  мишљење 
студената  о  начину  на  који  се  реализује  пракса  (њихов  целокупни  доживљај 
професионалне праксе); 

3. испитати  ставове  студената  о  програмима  праксе  из  појединачних  студијских 
предмета у оквиру којих се реализује пракса; 

4. утврђивање крајњих ефеката и резултата професионалне праксе студената: 
4.1. испитати мишљење ментора из установа о односу студента према 

деци и професионалној одговорности студената; 
4.2.  испитати  мишљење  студената  о  циљевима,  садржајима, 

доживљајима,  краткорочним  и  дугорочним  ефектима 
професионалне праксе; 

4.3.  испитати  ставове  студената  о  степену  усвојености  појединих 
компетенција  које  су  требали  да  формирају  током 
професионалне праксе2. 

 
 
 

                                            
2 компетенције о којима смо питали наше студенте дефинисане су кроз задатке и исходе пројктоване у 
оквиру оперативних програма професионалне праксе појединачних студијских предмета 
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3. Методе, технике и инструменти          
примењени током истраживања 

 
 
 
  Инструменти за вредновање професионалне праксе су средства за  прикупљање 
емпиријских  података  на  основу  којих  је  могуће  побољшати  квалитет  оваквог  вида 
професионалног  оспособљавања  наших  студената.  Наши  инструменти  нису  били 
истраживачког карактера у строгом научном смислу. Инструменти које смо користили 
нису  прошли  сложену  методолошку  процедуру  провере  егзактности  и  њихових 
метријских карактеристика. Другачије речено, водили смо рачуна пре свега о нивоу и 
ширини  њихове  намене  која  се  огледа  пре  свега  у  индикацији  и  идентификацији 
одређених  појава  које  сматрамо  важним  за  побољшање  професионалне  праксе  на 
нашем Факултету. Коришћени инструменти су требали да нам обезбеде неопходну и 
квалитетну аргументацију  за поједина подручја професионалне праксе  студената која 
сматрамо  важним.  Инструменти  су  требали  да  нам  омогуће  мање  ʹʹпразних  причаʹʹ, 
паушалних  оцена  и  нереалних  захтева,  а  више  емпиријски  утврђених  и  проверених 
тврдњи и констатација. У пракси то је значило да је њихова основна сврха да у процес 
евалуације унесу елементе стручне и научне заснованости и аргументације. Коришћени 
инструменти  нуде  могућност  рационалнијег,  економичнијег,  бржег  и  квалитетнијег 
усаглашавања  рада  наставника.  Уосталом,  свако  педагошко  вредновање  није  могуће 
замислити без квалитетних и разноврсних инструмената. 
 
  Током истраживања користили смо се дескриптивном методом. Процењивање и 
анкетирање  су  били  основни  истраживачки  поступци.  Инструменте  које  смо 
применили су били посебно конструисани за потребе нашег истраживања и имали су 
карактеристике  скале  ставова  и  анкетног  листа.  Поред  њих  користили  смо  се  и 
евиденционом листом3. 
 
 

4. Узорак 
   
  Популација  на  коју  се  евалуационо истраживање односило чинили  су  редовни 
студенти Педагошког факултета у Јагодини4 и њихови ментори у установама у којима 
су реализовали професоналну праксу.  
  Структура  узорка  према  смеру  и  години  студија  детаљније ће  бити приказана 
приликом анализе резултата истраживања. 
 
                                            
3 инструменти су приложени на крају извештаја и детаљније ће бити анализирани приликом анализе 
резултата истраживања 

4 узорак нису чинили студенти завршних година студија 
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5. Организација и ток истраживања 
 
 
 
  Истраживање је реализовано у периоду од јануара до јуна 2008. године. Основна 
идеја је била да се континуирано током читаве академске године, после сваког сегмента 
праксе  студенти  анкетирају  и  да  се  прикупљени  подаци  обраде  и  анализирају.  До 
почетка  следећег  сегмента  праксе  са  резултатима  истраживања  требали  су  да  се 
упознају  Наставно‐научно  веће,  предметни  наставници,  сарадници  и  ментори  из 
установа, координатори праксе и студенти. То је био један од неопходних услова да се 
недостаци  у  реализацији  праксе  отклоне  а  професионална  пракса  већ  у  наредном 
сегменту  побољша.  Као  што  је  већ  претходно  објашњено  од  овако  договореног 
концепта евалуације се одустало. 
  Анкетирање је било анонимно како би со добили што искреније одговоре и како 
бисмо дошли до ваљанијих и објективнијих података. 
 
 
 
 

6. Ниво и начин обраде података 
 
 
 
  Статистичку обраду података одредила је природа и дистрибуција добијених 
података у току истраживања. У оквиру квантитативне стратегије анализе података 
користили смо се следећим статистичким поступцима: процентуално изражавање 
фреквенција, медијана (Мd), квартилно одступање (Q), односно перцентили. 
   
  Добијене податке смо анализирали квалитативно онолико колико су нам то 
дозволили наше знање и способности. 
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АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 
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1. Формирање базе података                                                                
о реализацији професионалне праксе 

 
 
 
  Први  сегмент  праксе  одвијао  се  у  децембру.  Сматрали  смо  важним  да  у  овом 
сегменту праксе пажњу усмеримо на организационе елементе професионалне праксе 
студената  и  то  на  формирање  и  анализу  базе  података  студентата  и  реализацију 
њихових  активности  у  овом  блоку  праксе.  Оваква  база  података  је  корисна  јер 
омогућава својеврстан вид контроле редовности студената на пракси али и испуњавање 
њихових  предиспитних  обавеза  у  оквиру  појединачних  студијских  предмета.  Такође, 
један од задатака ове фазе вредновања био је да увидимо и колики број студената није 
реализовао  праксу,  из  којих  разлога  то  није  учинио  и  на  који  начин  омогућити 
студентима да реализују задатке праксе. 
 
  Основна идеја о неопходности овакве базе података проистекла је из потребе да 
пратимо реализацију праксе сваког  студента појединачно али и да имамо целокупни 
преглед  о  броју  студената  који  (ни)је  реализовао  праксу,  у  којим  установама  је 
реализована  пракса,  ко  су  били  ментори  и  слично.  Узимајући  све  то  у  обзир 
предвидели  смо  формирање  електронске  базе  података  која  би  нам  омогућила 
реалтивно једноставну статистичку обраду података и контролу обављања праксе. Како 
је о формирању овакве базе података одлучено после завршетка првог сегмента праксе 
унапред се знало да дата база неће садржати податке о њој  (о сегменту праксе који  је 
реализован о децембру, односно фебруару 2008. године). 
 
  База података је садржала следеће елементе: 

1. име и презиме студента 
2. број индекса 
3. установу у којој је реализована праксе 
4. ментор 
5. датуме реализовања по сегментима 
6. напомене 

 
 
 
 

Редни 
број 

Студент  Број индекса
Установа у којој је реализована 

пракса   
Ментор 

Датум реализовања 
праксе 

Напомена 

1.   ...   ...  ...  ...  ...    
2.   ...   ...  ...  ...  ...    
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  Лица која су требала да формирају ову базу података, њихова задужења и крајњи 
рокови за завршетак послова приказани су табеларно. 
 
Табела 1 

ОДГОВОРНА ЛИЦА  ВРСТА ПОСЛА  РОК ЗА ЗАВРШЕТАК 
ПОСЛОВА 

Владимир Станојевић  1. Израда табеле у елекронској форми 
(Microsoft Office Excel) 

2. Израда евиденционе листе о 
реализовању професионалне праксе 
студената 

до краја фебруара 2008. 
године 

Добривоје Ђокић  Умножавање евиденционих листа и њихово 
дистрибуирање установама у којима 
студенти реализују праксу 

до 03. марта 2008. 
године 

Добривоје Ђокић  Координација са установама у циљу 
прикупљања основних података неопходних 
за формирање базе података 

најкасније 7 дана након 
завршетка сваког 
сегмента праксе  

Јелица Јанковић  Формирање датотеке примарних података 
(унос података у електронску базу) 

највише 15 дана након 
завршетка сваког 
сегмента праксе 

 
  База са примарним подацима је била израђена у електронској фоми, и садржала 
је спискове студената по смеровима и годинама студија са свим неопходним подацима 
које  је  пројекат  предвиђао. Исто  тако,  у штампаном  облику  су  урађене  евиденционе 
листе са списком студената, датумима реализовања праксе и називом установе у којима 
се  пракса  реализује.  Евиденционе  листе  су  требале  да  буду  достављене  установама  у 
којима би ментори убележили датуме доласка студената на праксу и то све потврдили 
својим  потписом.  Услед  лоше  координације  са  установама  у  којима  су  студенти 
реализовали праксу база података  је  садржала  само податке  о реализовању праксе  у 
фебруару и марту. Процес евидентирања одлазака студената на праксу је започет али 
није завршен тако да смо остали ускраћени за ову врсту података. 
 
Препорука: 

на  почетку  академске  године  прецизно  утврдити  план  реализовања,  односно 
распоред студената по установама у којима ће реализовати праксу. На основу плана 
и распореда израдити евиденционе листе за читаву наредну годину и у штампаној 
форми их доставити установама пре почетка реализовања првог сегмента праксе. 
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2. Услови реализовања праксе и                                    
оперативни програми праксе 

 
 
 
 
  До података о условима реализовања праксе и оперативним програмима праксе 
дошли  смо  на  основу  мишљења  студената  и  њихових  процена.  Инструмент  је  дат  у 
прилогу овог извештаја (Прилог‐1). 
 
  Лица  која  су  била  укључена  у  ову фазу прикупљања,  обраде и интерпретације 
података,  њихова  задужења  и  крајњи  рокови  за  завршетак  послова  приказани  су  у 
табели 2. 
 
Табела 2 

ОДГОВОРНА ЛИЦА  ВРСТА ПОСЛА  РОК ЗА ЗАВРШЕТАК 
ПОСЛОВА 

Владимир Станојевић  Адаптација и техничко уређење упитника  до 07. марта 2008. године 

Добривоје Ђокић 
Умножавање упитника и анкетирање 
студената II и III године смера професор 
разредне наставе 

до 14. марта 2008. године 

Добривоје Ђокић 

Умножавање упитника и анкетирање 
студената I године смера професор 
разредне наставе, студената II године смера 
предшколски васпитач и студената II 
година смера домски васпитач 

до 28. марта 2008. године 

Владимир Станојевић 

1. Третирање упитника у целини 
2. Кодирање упитника 
3. Израда кодне листе, односно датотеке 

са кодним подацима (SPSS) 

до 04. априла 2008. године 

Јелица Јанковић  Формирање датотеке примарних података  до 18. априла 2008. године 
Владимир Станојевић и 
Душан Ристановић 

Обрада  и интерпретација података  до краја априла 2008. 
године 

 
  Величина узорка и његова структура с обзиром на смер и годину студија дати су 
у табели5. 
 

                                            
5 још  једном  вас  подсећамо  да  евалуационо  истраживање  није  обухватало  анкетирање  студената 
завршних година студија 
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Табела 3‐ Структура узорка анкетираних студената о условима и оперативним 
програмима професионалне праксе 
Стратум 

смер  година студија 
∑ 

уписаних 
∑ анкетираних  % анкетираних 

прва  136  105  77.21 
друга  126  85  67.46 учитељ 
трећа  110  70  63.64 
прва  39  0  0.00 предшколски 

васпитач  друга  26  14  53.85 
домски 
васпитач 

друга  19  0  0.00 

Σ    456  N=274 (60.09%) 

НАПОМЕНА: студенти прве године смера домски васпитач нису реализовали праксу у 
овом сегменту тако да они  нису били обухваћени анкетирањем. 
 
  Као  што  се  из  табеле  може  видети  нису  анкетирани  студенти  прве  године 
студија,  смера  предшколски  васпитач,  односно  друге  године  студија  смера  домски 
васпитач, иако је Пројектом евалуације то предвиђено. 
   
  Сам упитник се састојао из две целине: 

1) испитивао је мишљење студената о начину на који се реализује пракса (њихов 
целокупни доживљај професионалне праксе); 

2) испитативао је ставове студената о програмима праксе из појединачних 
студијских предмета у оквиру којих се реализује пракса; 

 
 
 
 
 

2.1. Мишљење студената о условима реализовања праксе 
 
 
 
  Полазећи  од  става  да  се  целокупна  пракса  органзује  у  циљу  професионалног 
оспособљавања  наших  студената  сматрали  смо  важним  да  сами  студенти  процене 
одређене услове и околности у којима се професионална пракса реализује. Другачије 
речено,  сматрали  смо  да  је  студентов  доживљај  праксе  најмеродавнији  за  процену 
услова у којима се пракса одвија. 
 
  Наша питања и одговори студената приказани су на следећи начин. 
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Табела 4‐ Фреквенције, проценти, медијана и квартилно одступање ставова студената   

уопште 
не 
важи 

углавном 
не важи 

и важи 
и не 
важи 

углавном 
важи 

у 
потпуности 
важи 

одговорио 
није 

одговорио 
Професионална 
пракса коју смо 
реализовали је: 

f  %  f  %  f  %  f  %  f  %  f  %  f  % 

N  min  max  Md  Q 

унапредила 
моју способност 
промишљања 
педагошких 
проблема 

3  1.1  13  4.7  77  28.1  101  36.9  78  28.5  272  99.3  2  0.7  274  1  5  4.00  1.00 

значајно 
унапредила 
моју стручност 

9  3.3  27  9.9  90  32.8  83  30.3  64  23.4  273  99.6  1  0.4  274  1  5  4.00  0.50 

повећала моје 
интересовање 
за васпитно‐
образовним 
радом 

7  2.6  5  1.8  30  10.9  85  31.0  146  53.3  273  99.6  1  0.4  274  1  5  5.00  0.50 

унапредила 
моје практичне 
вештине и 
способности да 
се бавим 
непосредним 
васпитно‐
образовним 
радом 

4  1.5  18  6.6  69  25.2  103  37.6  77  28.1  271  98.9  3  1.1  274  1  5  4.00  1.00 

допринела 
развијању мог 
радног искуства 

11  4.0  16  5.8  74  27.0  90  32.8  79  28.8  270  98.5  4  1.5  274  1  5  4.00  1.00 

повезана са 
теоријским 
знањима које 
стичемо на 
предавањима 

19  6.9  35  12.8  82  29.9  76  27.7  59  21.5  271  98.9  3  1.1  274  1  5  3.00  0.50 

веома важна за 
наше 
професионално 
оспособљавање 

5  1.8  3  1.1  28  10.2  56  20.4  177  64.6  269  98.2  5  1.8  274  1  5  4.00  1.00 

добро 
организована 

5  1.8  18  6.6  83  30.3  95  34.7  71  25.9  272  99.3  2  0.7  274  1  5  4.00  1.00 

помогла да 
схватимо 
применљивост 
знања стечена у 
настави на 
факултету 

9  3.3  23  8.4  79  28.8  82  29.9  79  28.8  272  99.3  2  0.7  274  1  5  4.00  1.00 
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Табела 5‐ Фреквенције и проценти ставова студената о томе колико је професионална 
пракса била инспиративна 

Сматрам да је професионална пракса студената била:  f  % 

потпуно досадна  26  9,5 
углавном досадна  17  6,2 

и досадна и инспиративна  38  13,9 
углавном инспиративна  37  13,5 

инспиративна у потпуности  104  38,0 
без одговора  52  19,0 

Σ  274  100,0 
 
 

Табела 6‐ Фреквенције и проценти ставова студената о томе колико је професионална 
пракса била уређена, односно конфузна 

Сматрам да је професионална пракса студената била:  f  % 

потпуно уређена  89  32,5 
углавном уређена  35  12,8 

у појединим елементима уређена а у појединим елементима конфузна  54  19,7 
углавном конфузна  16  5,8 
потпуно конфузна  24  8,8 

без одговора  56  20,4 
Σ  274  100,0 

 
 

Табела 7‐ Фреквенције и проценти ставова студената о разноврсности      
професионалне праксе 

Сматрам да је професионална пракса студената била:  f  % 

разноврсна у потпуности  108  39,4 
углавном разноврсна  40  14,6 

некада разноврсна а некада једнобразна  31  11,3 
углавном једнобразна  25  9,1 
потпуно једнообразна  35  12,8 

без одговора  35  12,8 
Σ  274  100,0 

 
 

Табела 8‐ Фреквенције и проценти ставова студената о конкретности        
професионалне праксе 

Сматрам да је професионална пракса студената била:  f  % 

исувише апстрактна  10  3,6 
углавном апстрактна  11  4,0 

ни претерано апстрактна ни претерано конкретна  49  17,9 
углавном конкретна  44  16,1 

у потпуности конкретна  99  36,1 
без одговора  61  22,3 

Σ  274  100,0 
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Слика 1‐ Графички приказ одговора студената на питање како описују 
професионалну праксу посматрано у целини 

незадовољавајућa 
5,47%

задовољавајућa 
15,69%

добрa
18,61%

врло добрa 25,91%

одличнa 20,07%

изванреднa
5,84%

није одговорио 
8,39%

 
 
 
 
Табела 9‐ Фреквенције, проценти и категорије одговора на питање отвореног типа о 

томе шта би студенти променили када је у питању професионална пракса 

Наведите шта би требало променити када је у питању професионална пракса студената  f  % 

повећати број сати праксе  24  8,8 
смањити број сати праксе  2  0,7 

праксу реализовати у различитим одељењима/разредима  5  1,8 
праксу релизовати у школама у месту становања студената  13  4,7 

студенти нису благовремено обавештени о томе у којој школи реализују праксу  3  1,1 
ментори у установама нису обавештени о доласку студената на праксу  3  1,1 

велики број студената по ментору  5  1,8 
некоректна контрола доласка студената на праксу  3  1,1 

захтеви који се односе на већу улогу активног субјекта  46  16,8 
квалитетнија сарадња и коректнији однос ментора према студенту  17  6,2 

студенти нису благовремено упознати са задацима/програмима праксе  3  1,1 
задаци су нејасни  4  1,5 

задаци су преобимни  7  2,6 
задаци су исувише тешки  1  0,4 
задаци су нестимулативни  10  3,6 

без промена  34  12,4 
нешто друго  27  9.8 
без одговора  67  24,5 

Σ  274  100,0 
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  На  основу  овако  добијених  одговора  може  се  извући  генерални  закључак  да 
студенти у највећем броју случајева имају позитиван доживљај о условима у којима се 
реализује професионална пракса. У прилог овој чињеници иду и њихови одговори на 
питање  како  описују  професионалну  праксу  у  целини  (Слика  1)  .  У  највећем  броју 
случајева,  52.82%  испитаника,  сматра  да  је  професионална  пракса  студената  врло 
добра,  одлична  и  изузетна. Њих  34.30%  сматра  да  је  пракса  задовољавајућа  и  добра. 
Само  њих  15‐оро  (5.47%)  од  274  анкетираних  сматра  да  је  професионална  пракса 
незадовољавајућа. Вредност медијане Мd=4.00, уз квартилно одступање Q=1.00,  говори 
да су студенти професионалну праксу оценили оценом 8 (врло добар)6. 
 
  Одговори  приказани  у  табели  4,  медијана  (Мd)  и  квартилно  одступање  (Q) 
указују  да  студенти  у  већини  случајева  имају  умерено  позитиван  став  према 
елементима праксе исказаним кроз ставове које су процењивали. Апсолутно позитиван 
став  имају  према  томе  да  је  професионална  пракса  допринела  повећању  њихових 
интересовања  за  васпитно‐образовним  радом,  односно  студенти  сматрају  да  је 
професионална пракса позитивно деловала у смислу повећања њихових аспирација и 
мотива за бављење васпитно‐образовном делатношћу. 
  Међутим,  оно што  у  неку  руку  баца  сенку  на  овако  добре  резултате  јесте  што 
постоји  релативно  висок  проценат  испитаника  који  има  неутрални  став  према 
појединачним  елементима  праксе.  Тако,  скоро  сваки  трећи,  односно  четврти 
испитаник није у стању да процени у којој мери је професионална пракса унапредила 
његову  способност  промишљања  педагошких  проблема,  допринела  његовој 
стручности,  унапредила  његове  практичне  вештине  и  способности,  допринела 
развијању његовог  радног  искуства  и  др. Оно што може  бити  забрињавајуће  јесте  да 
релативно висок проценат студената има неутралан став када је у питању њихов став о 
томе у којој мери је професионална пракса повезана са теоријским знањима које стичу 
на предавањима  (29.9%). Ако  се  овоме  додају и проценти оних  који имају  умерено и 
апсолутно негативни став о овом питању онда долазимо до тога да половина студената 
(49.6%)  или  не  зна  или  има  негативан  став  о  овом  проблему.  Уосталом,  вредност 
медијне  Мd=3,00  такође  указује  на  нашу  забринутост  о  овом  проблему.  Оно  што 
додатно отeжава ситуацију јесте да се сличан проблем јавља и када је у питању њихов 
став  о  томе  у  којој  мери  професионална  пракса  помаже  студентима  да  схвате 
применљивост знања стечених у настави на факултету. 
 
  Када  су  у  питању  инспиративност,  уређеност,  разноврсност  и  конкретност 
професионалне  праксе  индикативно  је  то  да  скоро  сваки  пети  испитаник  није 

                                            
6 наравно овакав вид закључивања важи само уколико применимо систем оцењивања који  је прописан 
од  стране  просветних  власти:  5  (незадовољава),  6  (задовољава),  7  (добар),  8  (врло  добар),  9  (одличан)  и  10 
(одличан‐изванредан). Међутим,  овде  морамо  бити  веома  опрезни  код  извођења  оваквог  закључка  јер 
испитаници нису имали  у  виду нумеричку  вредност  ових  описних  оцена. Могуће  је  да  би просечна 
оцена  професионалне  праксе,  у  случају  да  су  им  понуђене  нумеричке  вредности,  била  сасвим 
другачија. 
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одговорио  на  постављено  питање.  Питање  је  формулисано  у  виду  графичке  скале 
ставова па се на први поглед може помислити да се студенти нису снашли приликом 
попуњавања  упитника.  Међутим,  оно  што  додатно  уноси  конфузију  у  овај  проблем 
јесте  да  се  број  испитаника  који  је  одговорио  на  ово  питање  скоро  преполовио,  у 
случају  када  је  изражавао  став  о  разноврсности  професионалне  праксе7.  На  питање 
зашто је то тако немамо одговора. 
  Резултати одговора на ово питање указују да у већини случајева студенти имају 
позитиван став према професионалној пракси када  је у питању њена инспиративност 
(51.5%), уређеност  (45.3%), разноврсност  (54.0%) и конкретност  (52.2%). Ипак, оно што 
пружа  могућност  да  се  овај  облик  професионалног  оспособљавања  студената 
унапреди,  јесте податак да трећина испитаника изражава неутралан и негативан став 
према овим квалитетима професионалне праксе. 
 
  Питање  које  је  било  најтеже  категоризовати,  средити  и  обрадити  у  овом 
упитнику  односило  се на мишљење  студената о  томе шта  треба променити када  је  у 
питању професионална пракса студената. Питање  је било отвореног типа тако да смо 
добили широку лепезу одговора студената. Иако смо били свесни чињенице да ће се 
овај проблем појавити и да ће се јавити велики број категорија са малом фреквенцијом 
одговора  (што  уосталом  и  показује  табела  9),  сматрали  смо  важним  да  студентима 
пружимо могућност оваквог изражавања мишљења без икаквог сугерисања одговора. 
Оно што  је додатно отежало сређивање података код овог питања  јесте да  је постојао 
велики  број  инструмената  који  није  садржао  одговор  на  ово  питање.  Дилема  која  се 
јавила  је да ли  је овде реч о  студентима који  сматрају да ништа не треба мењати код 
професионалне  праксе  или  је  ипак  овде  реч  о  студентима  који  једноставно  нису 
одговорили на ово питање. Наша одлука  је била да инструменте који нису  садржали 
одговор  на  ово  питање  сврстамо  у  категорију  ʹʹбез  одговораʹʹ.  Велика  фреквентност  ове 
категорије  оставља  могућност  да  смо  можда  погрешили  и  да  је  овде,  ако  не  у 
потпуности,  онда  један  број  испитаника  сматрао  да  у  професионалној  пракси 
студената не треба уносити никакве промене. 
  Дистрибуција  одговора  на  ово  питање  указује  да  се  студенти  у  највећем  броју 
случајева  залажу  за  промену њиховог  значаја  и  позиције  током  реализовања  праксе. 
Захтев  за  улогом  активнијег  субјекта  током  праксе  изразило  је  16.8%  испитаника. 
Одмах на другом месту по броју захтева јесте залагање студената да се повећа број сати 
предвиђених за реализацију професионалне праксе (8.8%). Трећи на листи захтева јесте 
мишљење студената да однос између ментора у установама и студената треба да краси 
већа сарадња и коректнији однос (6.2%). 
  Оно што  је  највећа  вредност  података  до  којих  смо  дошли  путем  овог  питања 
јесте  да  они,  без  обзира  на  ниску  учесталост  њиховог  јављања,  указују  на  одређене 
проблеме  који  се  јављају  или могу  јавити  током организовања и  реализације  праксе. 
Оваквих одговора има највише у категорији  ʹʹнешто другоʹʹ. Овом приликом наводимо 
неке  од  њих  без  икакве  намере  да  их  даље  анализирамо.  Мишљења  смо  да  ови 

                                            
7 погледати колону ʹʹбез одговораʹʹ у Табели 5, 6, 7 и 8 
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одговори  сами  по  себи  изражавају  одређене  ставове  који  нам  могу  бити  од  користи 
приликом осмишљавња праксе за наредну академску 2008/09 годину. 
 
  Одговори студената8: 

 ʹʹМало боља организацијаʹʹ 
 ʹʹМорају  професори  бити  присутни.  Знам  да  је  то  тешко,  али  неко  мора  да 
контролише студенте. У супротном, препуштени су сами себиʹʹ 

 ʹʹОрганизацијаʹʹ 
 ʹʹТребало би мало боље организовати професионалну праксуʹʹ 
 ʹʹТребало  би  променити  читаву  организацију.  Омогућити  нама,  студентима 
ближи однос са радовима на праксиʹʹ 

 ʹʹБоља организација распоређивања студената по групамаʹʹ 
 ʹʹОрганизација  праксе  није  за похвалу,  а могло  би  се  убацити  више  теоријских 
материјала, како би студенти унапредили своје знање на праксиʹʹ 

 ʹʹТребало би је боље организоватиʹʹ 
 ʹʹТребало  би  више  пажње  посветити  студентима,  у  смислу  да  професори  који 
воде праксу буду у било каквом контакту са учитељима код којих смо на пракси, 
а  не  да  нас  ти  учитељи  гледају  као  да  смо  пали  са Марса  и  да  једва  чекају  да 
одемоʹʹ 

 ʹʹМислим да би праксу требало држати и у селима да би могли направити неку 
паралелу између праксе у граду и селуʹʹ 

 ʹʹДа нам омогућите да идемо са ученицима на екскурзију, јер сматрамо да је и то 
пракса, треба да научимо и видимо и тај део посла, а било би веома занимљиво 
за студентеʹʹ 

 ʹʹВреме почетка праксе, узалудно је да одлазимо тамо у 7h кад деце немаʹʹ 
 ʹʹВреме долажења  јер  је  веома рано,  а  деца  се  тек прикупљају и нема никаквих 
активности које би нама користилиʹʹ 

 
 
 
  Општи  закључак  који  је  могуће  извести  на  основу  овако  добијених  података: 
доминирајући  умерено  позитиван  став  студената  према  професионалној  пракси 
указује да постоји мноштво позитивних елемената у оваквој организацији праксе који 
могу  представљати  перспективу  развоја  овог  вида  професионалног  оспособљавања 
студената  у  наредној  академској  2008/09.  години.  Простор  за  унапређивање 
професионалне  праксе  треба  тражити  у  чињеници  да  имамо  велики  број  студената 
који изражава  неутралан,  и  у  знатно мањој мери и негативан  став према  условима  у 
којима  се  одвија  професионална  пракса.  Овај  проблем  нарочито  добија  на  важности 
када  је  у  питању  проблем  повезаности  и  практичне  применљивости  теоријских 
сазнања која стичу на предавањима. 
 

                                            
8 због аутентичности одговори су дати у оригиналу онако како су их наши студенти записали 



28 
 

 
Препорука: 

предметни  професори  у  оквиру  чијих  студијских  предмета  се  реализују  задаци 
професионалне  праксе  требају  у  оквиру  своје  наставе  да  укажу  на  значај 
професионалне  праксе  као  посебног  вида  професионалног  оспособљавања  студената. 
Поред  тога  сви  наставници  морају  истаћи  практичну  димензију,  значај  и  улогу 
сваког садржаја и сваке активности коју студенти реализују на нашем факултету. 
Уколико постоје садржаји који немају могућност практичног верификовања онда би 
требало  размислити  о  ревидирању  Студијских  програма  из  појединачних 
студијских  предмета.  Егзактност,  корисност  и  применљивост  сазнања  које 
студенти усвајају морају  бити доминантни принципи приликом избора  садржаја 
који ће чинити структуру програма  студијских предмета. 

 
 
 

2.2. Ставови студената о програмима праксе из појединачних студијских 
предмета у оквиру којих се реализује пракса 

 
 
  Будући да студенти прве године смера предшколски васпитач и студенти друге 
године  смера  домски  васпитач  нису  анкетирани,  остали  смо  ускараћени  за  њихове 
ставове о програмима праксе из следећих студијских предмета: 

 Социологија породице и детињства и Развојна психологија9; 
 Методологија  педагошких  истраживања, Андрагогија  и Општа методика  васпитно‐
образовног рада10. 

 
  У  оквиру  оперативних  програма  професионалне  праксе  из  појединачних 
студијских предмета интересовало нас је следеће: 

 колико  је  литература  која  је  наведена  у  програмима  била  доступна  и  корисна 
приликом реализовања задатака; 

 колико  су  задаци  били  јасно  дефинисани,  оствариви,  занимљиви  и 
стимулативни; и 

 какви су краткорочни ефекти активности и знања које програми пројектују. 
 
 
 
 
 
 

                                            
9 прва година смера предшколски васпитач 
10 друга година смера домски васпитач 
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2.2.1 Општа педагогија (смер учитељ, прва година) 
 
Табела 10 

уопште 
не 
важи 

углавном 
не важи 

и важи 
и не 
важи 

углавном 
важи 

у 
потпуности 
важи 

није 
одговорио Ставови: 

f  %  f  %  f  %  f  %  f  %  f  % 

N  min  max  Md  Q 

Литература је лако доступна  3  2,9  7  6,7  25  23,8  28  26,7  41  39,0  1  1,0  105  1  5  4,00  1,00 
Литература нам је била од 
помоћи да реализујемо 
практичне задатке 

3  2,9  14  13,3  29  27,6  33  31,4  26  24,8  0  0,0  105  1  5  4,00  0,50 

Задаци праксе су били јасни  2  1,9  3  2,9  8  7,6  26  24,8  66  62,9  0  0,0  105  1  5  5,00  0,50 
Задатке је могуће реализовати  3  2,9  1  1,0  10  9,5  28  26,7  63  60,0  0  0,0  105  1  5  5,00  0,50 
Задаци које смо добили на 
пракси су били занимљиви и 
стимулативни 

2  1,9  6  5,7  18  17,1  35  33,3  43  41,0  1  1,0  105  1  5  4,00  1,00 

Активности су биле тако 
дефинисане да су ми помогле 
да схватим и извучем 
сопствене закључке 

2  1,9  1  1,0  24  22,9  35  33,3  43  41,0  0  0,0  105  1  5  4,00  1,00 

Стечена знања могу да 
применим у пракси 

3  2,9  4  3,8  12  11,4  43  41,0  43  41,0  0  0,0  105  1  5  4,00  0,50 

Стечена знања сматрам 
важним 

3  2,9  1  1,0  15  14,3  29  27,6  57  54,3  0  0,0  105  1  5  5,00  0,50 

 
 

2.2.2 Развојна психологија (смер учитељ, прва година) 
 
Табела 11 

уопште 
не 
важи 

углавном 
не важи 

и важи 
и не 
важи 

углавном 
важи 

у 
потпуности 
важи 

није 
одговорио Ставови: 

f  %  f  %  f  %  f  %  f  %  f  % 

N  min  max  Md  Q 

Литература је лако доступна  2  1,9  6  5,7  18  17,1  31  29,5  48  45,7  0  0,0  105  1  5  4,00  0,75 
Литература нам је била од 
помоћи да реализујемо 
практичне задатке 

0  0,0  1  1,0  31  29,5  30  28,6  43  41,0  0  0,0  105  2  5  4,00  1 

Задаци праксе су били јасни  1  1,0  0  0,0  11  10,5  31  29,5  61  58,1  1  1,0  105  1  5  5,00  0,50 
Задатке је могуће реализовати  0  0,0  0  0,0  13  12,4  32  30,5  60  57,1  0  0,0  105  3  5  5,00  0,50 
Задаци које смо добили на 
пракси су били занимљиви и 
стимулативни 

0  0,0  2  1,9  11  10,5  36  34,3  55  52,4  1  1,0  105  2  5  5,00  0,50 

Активности су биле тако 
дефинисане да су ми помогле 
да схватим и извучем 
сопствене закључке 

0  0,0  2  1,9  17  16,2  33  31,4  53  50,5  0  0,0  105  2  5  5,00  0,50 

Стечена знања могу да 
применим у пракси 

1  1,0  0  0,0  12  11,4  27  25,7  65  61,9  0  0,0  105  1  5  5,00  0,50 

Стечена знања сматрам 
важним 

0  0,0  1  1,0  12  11,4  26  24,8  66  62,9  0  0,0  105  2  5  5,00  0,50 
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2.2.3 Дидактика (смер учитељ, друга година) 
 
Табела 12 

уопште 
не 
важи 

углавном 
не важи 

и важи и 
не важи 

углавном 
важи 

у 
потпуности 
важи 

није 
одговорио Ставови: 

f  %  f  %  f  %  f  %  f  %  f  % 

N  min  max  Md  Q 

Литература је лако доступна  2  2,4  7  8,2  10  11,8  28  32,9  37  43,5  1  1,2  85  1  5  4,00  0,50 
Литература нам је била од 
помоћи да реализујемо 
практичне задатке 

2  2,4  1  1,2  15  17,6  33  38,8  33  38,8  1  1,2  85  1  5  4,00  0,50 

Задаци праксе су били јасни  1  1,2  2  2,4  14  16,5  27  31,8  41  48,2  0  0,0  85  1  5  4,00  0,50 
Задатке је могуће реализовати  1  1,2  3  3,5  12  14,1  25  29,4  42  49,4  2  2,4  85  1  5  5,00  0,50 
Задаци које смо добили на 
пракси су били занимљиви и 
стимулативни 

8  9,4  12  14,1  29  34,1  25  29,4  9  10,6  2  2,4  85  1  5  3,00  0,50 

Активности су биле тако 
дефинисане да су ми помогле 
да схватим и извучем сопствене 
закључке 

2  2,4  7  8,2  34  40,0  28  32,9  13  15,3  1  1,2  85  1  5  3,00  0,50 

Стечена знања могу да 
применим у пракси  2  2,4  5  5,9  14  16,5  37  43,5  27  31,8  0  0,0  85  1  5  4,00  1,00 

Стечена знања сматрам важним  1  1,2  5  5,9  9  10,6  23  27,1  47  55,3  0  0,0  85  1  5  5,00  0,50 

 
 

2.2.4 Методологија педагошких истраживања (смер учитељ, друга година) 
 
Табела 13 

уопште 
не важи 

углавном 
не важи 

и важи и 
не важи 

углавном 
важи 

у 
потпуности 
важи 

није 
одговорио Ставови: 

f  %  f  %  f  %  f  %  f  %  f  % 

N  min  max  Md  Q 

Литература је лако доступна  4  4,7  9  10,6  15  17,6  28  32,9  27  31,8  2  2,4  85  1  5  4,00  1,00 
Литература нам је била од 
помоћи да реализујемо 
практичне задатке 

4  4,7  8  9,4  25  29,4  24  28,2  22  25,9  2  2,4  85  1  5  4,00  1,00 

Задаци праксе су били јасни  6  7,1  6  7,1  21  24,7  29  34,1  22  25,9  1  1,2  85  1  5  4,00  1,00 
Задатке је могуће реализовати  0  0,0  5  5,9  26  30,6  29  34,1  23  27,1  2  2,4  85  2  5  4,00  1,00 
Задаци које смо добили на 
пракси су били занимљиви и 
стимулативни 

9  10,6  9  10,6  21  24,7  29  34,1  15  17,6  2  2,4  85  1  5  4,00  0,50 

Активности су биле тако 
дефинисане да су ми помогле да 
схватим и извучем сопствене 
закључке 

6  7,1  7  8,2  28  32,9  23  27,1  18  21,2  3  3,5  85  1  5  3,50  0,50 

Стечена знања могу да 
применим у пракси  6  7,1  5  5,9  20  23,5  36  42,4  16  18,8  2  2,4  85  1  5  4,00  0,50 

Стечена знања сматрам важним  3  3,5  4  4,7  15  17,6  35  41,2  26  30,6  2  2,4  85  1  5  4,00  1,00 
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2.2.5 Методика наставе српског језика и књижевности                                 
(смер учитељ, трећа година) 

 
Табела 14 

уопште 
не важи 

углавном 
не важи 

и важи и 
не важи 

углавном 
важи 

у 
потпуности 
важи 

није 
одговорио Ставови: 

f  %  f  %  f  %  f  %  f  %  f  % 

N  min  max  Md  Q 

Литература је лако доступна  10  14,3  13  18,6  22  31,4  16  22,9  7  10,0  2  2,9  70  1  5  3,00  1,00 
Литература нам је била од 
помоћи да реализујемо 
практичне задатке 

6  8,6  16  22,9  22  31,4  19  27,1  6  8,6  1  1,4  70  1  5  3,00  1,00 

Задаци праксе су били јасни  6  8,6  4  5,7  15  21,4  28  40,0  15  21,4  2  2,9  70  1  5  4,00  0,50 
Задатке је могуће реализовати  3  4,3  5  7,1  12  17,1  30  42,9  20  28,6  0  0,00  70  1  5  4,00  1,00 
Задаци које смо добили на 
пракси су били занимљиви и 
стимулативни 

9  12,9  12  17,1  20  28,6  23  32,9  6  8,6  0  0,0  70  1  5  3,00  1,00 

Активности су биле тако 
дефинисане да су ми помогле да 
схватим и извучем сопствене 
закључке 

6  8,6  9  12,9  25  35,7  24  34,3  6  8,6  0  0,0  70  1  5  3,00  0,50 

Стечена знања могу да 
применим у пракси  1  1,4  8  11,4  21  30,0  26  37,1  14  20,0  0  0,0  70  1  5  4,00  0,50 

Стечена знања сматрам важним  6  8,6  17  24,3  26  37,1  20  28,6  20  28,6  1  1,4  70  2  5  4,00  1,00 

 
 

2.2.6 Методика наставе математике (смер учитељ, трећа година) 
 
Табела 15 

уопште 
не важи 

углавном 
не важи 

и важи и 
не важи 

углавном 
важи 

у 
потпуности 
важи 

није 
одговорио Ставови: 

f  %  f  %  f  %  f  %  f  %  f  % 

N  min  max  Md  Q 

Литература је лако доступна  1  1,4  13  18,6  13  18,6  24  34,3  19  27,1  0  0,0  70  1  5  4,00  1,00 
Литература нам је била од помоћи 
да реализујемо практичне задатке  6  8,6  10  14,3  14  20,0  28  40,0  12  17,1  0  0,0  70  1  5  4,00  0,50 

Задаци праксе су били јасни  3  4,3  2  2,9  13  18,6  34  48,6  18  25,7  0  0,0  70  1  5  4,00  1,00 
Задатке је могуће реализовати  1  1,4  3  4,3  21  30,0  29  41,4  16  22,9  0  0,0  70  1  5  4,00  0,50 
Задаци које смо добили на пракси 
су били занимљиви и 
стимулативни 

11  15,7  9  12,9  28  40,0  16  22,9  6  8,6  0  0,0  70  1  5  3,00  1,00 

Активности су биле тако 
дефинисане да су ми помогле да 
схватим и извучем сопствене 
закључке 

8  11,4  4  5,7  30  42,9  22  31,4  5  7,1  1  1,4  70  1  5  3,00  0,50 

Стечена знања могу да применим 
у пракси  3  4,3  6  8,6  25  35,7  21  30,0  15  21,4  0  0,0  70  1  5  4,00  0,50 

Стечена знања сматрам важним  2  2,9  5  7,1  22  31,4  23  32,9  18  25,7  0  0,0  70  1  5  4,00  1,00 
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2.2.7 Методика наставе природе и друштва (смер учитељ, трећа година) 
 
Табела 16 

уопште 
не 
важи 

углавном 
не важи 

и важи и 
не важи 

углавном 
важи 

у 
потпуности 
важи 

није 
одговорио Ставови: 

f  %  f  %  f  %  f  %  f  %  f  % 

N  min  max  Md  Q 

Литература је лако доступна  0  0,0  4  5,7  12  17,1  23  32,9  31  44,3  0  0,0  70  2  5  4,00  0,50 
Литература нам је била од 
помоћи да реализујемо 
практичне задатке 

0  0,0  3  4,3  15  21,4  29  41,4  23  32,9  0  0,0  70  2  5  4,00  1,00 

Задаци праксе су били јасни  1  1,4  0  0,0  15  21,4  24  34,3  29  41,4  1  1,4  70  1  5  4,00  0,50 
Задатке је могуће реализовати  1  1,4  0  0,0  10  14,3  36  51,4  22  31,4  1  1,4  70  1  5  4,00  0,50 
Задаци које смо добили на 
пракси су били занимљиви и 
стимулативни 

5  7,1  6  8,6  21  30,0  26  37,1  12  17,1  0  0,0  70  1  5  4,00  0,50 

Активности су биле тако 
дефинисане да су ми помогле да 
схватим и извучем сопствене 
закључке 

4  5,7  2  2,9  18  25,7  31  44,3  15  21,4  0  0,0  70  1  5  4,00  0,50 

Стечена знања могу да применим 
у пракси  1  1,4  2  2,9  16  22,9  30  42,9  21  30,0  0  0,0  70  1  5  4,00  1,00 

Стечена знања сматрам важним  1  1,4  3  4,3  13  18,6  26  37,1  27  38,6  0  0,0  70  1  5  4,00  1,00 

 
 

2.2.8 Методика наставе ликовне културе (смер учитељ, трећа година) 
 
Табела 17 

уопште 
не важи 

углавном 
не важи 

и важи и 
не важи 

углавном 
важи 

у 
потпуности 
важи 

није 
одговорио Ставови: 

f  %  f  %  f  %  f  %  f  %  f  % 

N  min  max  Md  Q 

Литература је лако доступна  7  10,0  7  10,0  20  28,6  20  28,6  16  22,9  0  0,0  70  1  5  4,00  0,50 
Литература нам је била од 
помоћи да реализујемо 
практичне задатке 

8  11,4  13  18,6  17  24,3  24  34,3  8  11,4  0  0,0  70  1  5  3,00  1,00 

Задаци праксе су били јасни  8  11,4  7  10,0  19  27,1  23  32,9  13  18,6  0  0,0  70  1  5  4,00  0,50 
Задатке је могуће реализовати  3  4,3  4  5,7  20  28,6  31  44,3  12  17,1  0  0,0  70  1  5  4,00  0,50 
Задаци које смо добили на 
пракси су били занимљиви и 
стимулативни 

8  11,4  9  12,9  27  38,6  20  28,6  5  7,1  1  1,4  70  1  5  3,00  1,00 

Активности су биле тако 
дефинисане да су ми помогле да 
схватим и извучем сопствене 
закључке 

6  8,6  8  11,4  27  38,6  24  34,3  4  5,7  1  1,4  70  1  5  3,00  0,50 

Стечена знања могу да применим 
у пракси  1  1,4  9  12,9  24  34,3  27  38,6  9  12,9  0  0,0  70  1  5  4,00  0,50 

Стечена знања сматрам важним  2  2,9  6  8,6  20  28,6  27  38,6  15  21,4  0  0,0  70  1  5  4,00  0,50 
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2.2.9 Методика васпитно‐образовног рада (смер предшколски васпитач, 
друга година) 

 
Табела 18 

уопште 
не важи 

углавном 
не важи 

и важи 
и не 
важи 

углавном 
важи 

у 
потпуности 
важи 

није 
одговорио Ставови: 

f  %  f  %  f  %  f  %  f  %  f  % 

N  min  max  Md  Q 

Литература је лако доступна  4  28,6  0  0,0  0  0,0  0  0,0  1  7,1  9  64,3  14  1  5  1,00  1,00 
Литература нам је била од 
помоћи да реализујемо 
практичне задатке 

4  28,6  0  0,0  0  0,0  0  0,0  1  7,1  9  64,3  14  1  5  1,00  1,00 

Задаци праксе су били јасни  3  21,4  0  0,0  1  7,1  0  0,0  1  7,1  9  64,3  14  1  5  1,00  1,50 
Задатке је могуће реализовати  3  21,4  0  0,0  0  0,0  1  7,1  1  7,1  9  64,3  14  1  5  1,00  1,75 
Задаци које смо добили на 
пракси су били занимљиви и 
стимулативни 

3  21,4  0  0,0  0  0,0  0  0,0  1  7,1  10  71,4  14  1  5  1,00  1,50 

Активности су биле тако 
дефинисане да су ми помогле да 
схватим и извучем сопствене 
закључке 

3  21,4  0  0,0  1  7,1  0  0,0  1  7,1  9  64,3  14  1  5  1,00  1,50 

Стечена знања могу да 
применим у пракси  3  21,4  0  0,0  1  7,1  0  0,0  1  7,1  9  64,3  14  1  5  1,00  1,50 

Стечена знања сматрам важним  3  21,4  0  0,0  0  0,0  0  0,0  2  14,3  9  64,3  14  1  5  1,00  2,00 

 
 

2.2.10 Дидактика (смер предшколски васпитач, друга година) 
 
Табела 19 

уопште 
не важи 

углавном 
не важи 

и важи и 
не важи 

углавном 
важи 

у 
потпуности 
важи 

није 
одговорио Ставови: 

f  %  f  %  f  %  f  %  f  %  f  % 

N  min  max  Md  Q 

Литература је лако доступна  0  0,0  1  7,1  2  14,3  5  35,7  6  42,9  0  0,0  14  2  5  4,00  1,00 
Литература нам је била од 
помоћи да реализујемо 
практичне задатке 

0  0,0  3  21,4  0  0,0  7  50,0  4  28,6  0  0,0  14  2  5  4,00  1,00

Задаци праксе су били јасни  1  7,1  0  0,0  3  21,4  4  28,6  6  42,9  0  0,0  14  1  5  4,00  1,00
Задатке је могуће реализовати  0  0,0  2  14,3  2  14,3  6  42,9  4  28,6  0  0,0  14  2  5  4,00  1,00
Задаци које смо добили на 
пракси су били занимљиви и 
стимулативни 

1  7,1  2  14,3  5  35,7  4  28,6  2  14,3  0  0,0  14  1  5  3,00  1,00

Активности су биле тако 
дефинисане да су ми помогле да 
схватим и извучем сопствене 
закључке 

0  0,0  2  14,3  3  21,4  7  50,0  2  14,3  0  0,0  14  2  5  4,00  0,50 

Стечена знања могу да 
применим у пракси  1  7,1  2  14,3  5  35,7  2  14,3  4  28,6  0  0,0  14  1  5  3,00  1,50 

Стечена знања сматрам важним  1  7,1  1  7,1  6  42,9  3  21,4  3  21,4  0  0,0  14  1  5  3,00  0,50 
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2.2.11 Начелни ставови студената о програмима професионалне праксе 
 
  Ставови  студената  о  програмима  праксе  из  појединачних  студијских  предмета 
значајни  су  пре  свега  за  професоре  који  путем  оперативних  програма  пројектују  и 
детерминишу професионалну праксу студената. То је уједно и главни разлог зашто смо 
одлучили да прикажемо ставове студената према програмима професионалне праксе 
за сваки студијски предмет посебно. Међутим, сматрали смо важним да све ове ставове 
према појединачним програмима професионалне праксе прикажемо и збирно. 
 
Табела 20 

Percentiles 
Ставови:  min max  25 

(Q1) 
50 

(Мd)
75 
(Q3)

Литература је лако доступна  1  5  3.00  4.00  5.00
Литература нам је била од помоћи да реализујемо 
практичне задатке 

1  5  3.00  4.00  5.00

Задаци праксе су били јасни  1  5  3.00  4.00  5.00
Задатке је могуће реализовати  1  5  4.00  4.00  5.00
Задаци које смо добили на пракси су били занимљиви 
и стимулативни 

1  5  3.00  4.00  4.00

Активности су биле тако дефинисане да су ми 
помогле да схватим и извучем сопствене закључке 

1  5  3.00  4.00  4.00

Стечена знања могу да применим у пракси  1  5  3.00  4.00  5.00
Стечена знања сматрам важним  1  5  3.00  4.00  5.00
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  Процене студената о појединачним тврдњама које смо изнели у нашем упитнику 
могли бисмо графички приказати на следећи начин.   
   

Слика 2‐ Литература је лако доступна

углавном 
позитиван став

29.5%

потпуно 
позитиван став

33.9%

потпуно 
негативан став

4.8%није одговорио
2.2% углавном 

негативан став
9.7%

неутралан став
19.9%

Слика 3‐ Литература нам је била од помоћи да реализујемо практичне задатке

углавном позитиван 
став
33.0%

потпуно позитиван 
став
25.9%

потпуно негативан 
став
4.8%

није одговорио
1.9%

углавном негативан 
став
10.0%

неутралан став
24.4%
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Слика 4‐ Задаци праксе су били јасни

углавном 
позитиван став

32.8%

потпуно 
позитиван став

39.5%

потпуно 
негативан став

4.7%није одговорио
2.0%

углавном 
негативан став

3.5%

неутралан став
17.4%

 

Слика 5‐ Задатке је могуће реализовати

углавном 
позитиван став

35.9%

потпуно 
позитиван став

38.2%

потпуно 
негативан став

2.2%
није одговорио

2.0%

углавном 
негативан став

3.3%

неутралан став
18.3%
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Слика 6‐ Задаци које смо добили на пракси су били занимљиви и стимулативни

углавном позитиван 
став
31.1%

потпуно позитиван 
став
22.4% потпуно негативан 

став
8.1%

није одговорио
2.5%

углавном негативан 
став
9.7%

неутралан став
26.2%

 

Слика 7‐ Активности су ми помогле да схватим и извучем сопствене закључке

углавном позитиван 
став
33.0%

потпуно позитиван 
став
23.3% потпуно негативан 

став
5.4%

није одговорио
2.2%

углавном негативан 
став
6.1%

неутралан став
30.1%
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Слика 8‐ Стечена знања могу да применим у пракси

углавном 
позитиван став

36.2%

потпуно 
позитиван став

31.3%

потпуно 
негативан став

3.2%

није одговорио
1.6%

углавном 
негативан став

6.0%

неутралан став
21.8%

 

Слика 9‐ Стечена знања сматрам важним

углавном 
позитиван став

31.7%

потпуно 
позитиван став

40.8%

потпуно 
негативан став

2.3%
није одговорио

1.7%
углавном 

негативан став
4.7%

неутралан став
18.8%
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  Оно што је идинкативно код овако добијених података јесте да медијана као мера 
просека  указује  на  умерено  позитиван  став  студената  према  свим  елементима 
програма  професионалне  праксе  који  су  били  обухваћени  нашим  истраживањем. 
Вредност  медијане  у  свим  појединачним  елементима  износи  4.00.  Оваква  централна 
вредност  на  скали  од  један  до  пет  може  стварати  привид  о  реалтивно  позитивно 
оцењеним програмима од стране студената. Будући да  је медијана по својој природи 
позициона  мера  просека  (положајна  мера),  сматрали  смо  да  је  важно  да  путем 
расподеле фреквенција откријемо нешто више детаља о томе како студенти процењују 
наш програм професионалне  праксе.  Подаци  који  ближе  одређују  ставове  студената 
према  програму  професионалне  праксе  приказани  су  графички  путем  кружног 
дијаграма структуре (слика 2 до 9). 
 
  Обрађени  подаци  указују  да  постоји  релативно  висок  број  студената  који 
исказује  неутралан  став према многим  елементима програма професионалне праксе. 
Може се рећи да скоро сваки четврти и сваки пети испитаник није у стању да процени 
да  ли  је  литература  била  доступна  и  да  ли  им  је  била  од  помоћи  приликом 
реализовања задатака. Овако добијени подаци доводе у сумњу припрему великог броја 
студената  за  испуњење  оних  захтева  које  поставља  професионална  пракса.  Слична 
ситуација се јавља и када су у питању њихови ставови према задацима и активностима 
које  су  требали  практично  да  реализују.  Лошим  резултатима  сматрамо  следеће 
податке: 

 26.2% студената није у стању да процени да ли су задаци праксе били занимљиви 
и  стимулативни,  уз релативно  висок проценат оних који  сматрају да  су  задаци 
били незанимљиви и стимулативни (17.8%); 

 више  од  трећине  испитаника  не  препознаје  значај  активности  које  су 
реализовали  током  праксе  са  становишта  заузимања  одређених  ставова  и 
погледа  о  одређеним  педагошким  проблемима  (30.1%  има  неутралан  став,  а 
11.5% негативан став); 

 сваки трећи студент не препознаје ситуације у којима би стечена знања могао да 
примени, а сваки пети испитаник не препознаје значај стечених знања. 

 
  Управо  ови  резултати  отварају  могућност  преиспитивања  нашег  програма 
професионалне  праксе.  Без  обзира што  већи  број  испитаника  има  позитиван  став  и 
што  су  они  са  негативним  ставом  у  мањини,  релативно  велики  број  студената  са 
неутралним ставом указује да наши програми не мотивишу и незадовољавају амбиције 
значајног  дела  наших  студената.  Управо  студенти  са  неутралним  ставом  требају 
представљати  нашу  циљну  групу  коју  треба  укључити  у  процес  самоевалуације. 
Студенти  који  су  апатични  према  овим  питањима  могу  представљати  нашу  фокус 
групу која нам може помоћи да побољшамо и унапредимо наше програме. Простор за 
унапређивање  професионалне  праксе  пре  свега  треба  тражити  у  аспирацијама  и 
амбицијама оних са неутралним ставом.   
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Препорука: 
предметни  професори  могу  пружити  могућност  својим  студентима  да  буду 
креатори програма професионалне праксе  а не  само његови реализатори. Такође  од 
користи може бити и сарадња са менторима из установа код којих наши студенти 
реализују праксу. 
 
Ваљало  би  размислити  и  о  могућности  израде  индивидуалних  програма 
професионалне праксе који  би  били  у  складу  са  индивидуалним интересовањима и 
потребама сваког студента појединачно. Ова препорука нарочито добија на значају 
уколико  се  узме  у  обзир  чињеница  да  имамо  непримерено  велики  број  студената, 
незавидне  и  веома  различите  услове  у  којима  наши  студенти  реализују 
професионалну праксу.  
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3. Вредновање излазних индикатора, тј. знања и вештина 
које су студенти стекли током обављања студентске 
праксе 

 
 
 
  Утврђивање  крајњих  ефеката  и  резултата  професионалне  праксе  студената 
сматрали  смо  веома  важним  задатком  евалуације.  Анкетирање  је  реализовано  након 
трећег  сегмента  праксе  који  се  одвијао  у  априлу  односно  мају  2008.  године. 
Инструменти  које  смо  овде  користили  намењени  су  (а)  менторима  у  установама  у 
којима  наши  студенти  реализују  праксу,  и  (б)  студентима.  Инструмент  за  учитеље‐
менторе  и  васпитаче‐менторе  (Прилог‐2),  као  и  инструмент  за  студенте  (Прилог‐3) 
приложени су на крају. Инструмент намењен студентима имао је двоструку функцију. 
С  једне стране он  је указивао на ефекте професионалне праксе, а с друге стране имао 
функцију  самоевалуације  студената  о  њиховој  улози  током  реализовања 
професионалне праксе. 
 
  Лица  која  су  укључена  у  ову  фазу  прикупљања,  обраде  и  интерпретације 
података,  њихова  задужења  и  крајњи  рокови  за  завршетак  послова  приказани  су  у 
табели 21. 
 
Табела 21 
ОДГОВОРНА 

ЛИЦА 
ВРСТА ПОСЛА  РОК ЗА ЗАВРШЕТАК ПОСЛОВА 

Владимир 
Станојевић 

 

Адаптација и техничко уређење 
упитника намењеног учитељима‐
менторима и васпитачима‐
менторима 

до краја фебруара 2008. године 

за II и III годину смера професор разредне 
наставе до 03. марта 2008. године 

за I годину смера професор разредне наставе, II 
годину смера домски васпитач и II годину смера 
предшколски васпитач до 17. марта 2008. године 

Добривоје Ђокић 

Умножавање инструмената 
намењеног учитељима‐менторима 
и васпитачима‐менторима, као и 
њихово дистрибуирање 
установама у којима студенти 
реализују професионалну праксу  за I годину смера домски васпитач и за I годину 

смера предшколски васпитач до 12.маја 2008. 
године 

Владимир 
Станојевић 

 

Адаптација и техничко уређење 
упитника намењеног студентима 

до краја марта 2008. године 
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Добривоје Ђокић 
Умножавање инструмената и 
анкетирање студената 

најкасније до 30. маја 2008. године (анкетирање 
треба реализовати по завршетку последњег 
сегмента праксе; треба водити рачуна да је 
анкетирање могуће реализовати тек последње 
наставне недење у школској 2007/08., односно од 
26‐30.маја 2008. године) 

Добривоје Ђокић 
Прикупљање инструмената који 
су попунили учитељи‐ментори и 
васпитачи‐ментори 

најкасније до 6. јуна 2008. године 

Владимир 
Станојевић 

1. Третирање упитника у целини 
2. Кодирање упитника 
3. Израда кодне листе, односно 

датотеке са кодним подацима 
(SPSS) за обраду података 
прикупљених инструментом 
за: 1/менторе, и 2/студенте 

до 13. јуна 2008. године 

Јелица Јанковић 

Формирање датотеке примарних 
података прикупљених 
анкетирањем: 1/ментора, и 
2/студената. 

до 27. јуна 2008. године 

Владимир 
Станојевић и 
Душан Ристановић 

Обрада  и интерпретација 
података 

до краја августа 2008. године 

 
 
 

3.1 Мишљење ментора о ефектима професионалне праксе 
 
 
  У  циљу  утврђивања  података  о  крајњим  ефектима  и  резултатима 
професионалне  праксе  сматрали  смо  важним  да  испитамо  ставове  и  мишљење 
ментора  о  односу  студента  према  деци  (васпитаницима)  и  њиховој  професионалној 
одговорности. 
  Пројекат  евалуације  предвиђао  је  и  анкетирање  студената  смера  домски 
васпитач  али  се  због  начина  реализације  њихове  професионалне  праксе  од  тога 
одустало.  Наиме,  инструмент  за  менторе,  као  неопходан  услов,  подразумевао  је  да 
студенти реализују праксу код истог ментора који им  је додељен  на почетку школске 
године. Како то није био случај код студената овог смера онда  је и инструмент постао 
бесмислен и  неупотребљив  у  овом  случају  тако  да  смо  остали  ускраћени  за  процену 
ментора о студентима смера домски васпитач. 
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3.1.1 Мишљење ментора о односу студената према васпитаницима 
 
  У  табели  22  су  приказане  вредности  статистичких  мера  које  су  коришћене 
приликом  обраде  података  који  се  односе  на  став  ментора  о  односу  студента  према 
деци  (медијана и перцентили). На основу добијених вредности можемо закључити да 
ментори  у  целини  изразито  позитивно  процењују  однос  наших  студената  према 
васпитаницима. 
 
Табела 22‐ Однос студената према васпитаницима 

N  Перцентили 
Ставови 

Одговорио 
Без 

одговора 
25 
(Q1) 

50 
(Md) 

75 
(Q3) 

Поздравља ученике/васпитанике приликом 
уласка у одељење/васпитну групу  436  2  5.00  5.00  5.00 

Лако ступа у конткат са ученицима, односно 
васпитаницима  435  3  5.00  5.00  5.00 

Својом појавом и понашањем пружа позитиван 
пример  432  6  5.00  5.00  5.00 

Добро је прихваћен од ученика/васпитника  434  4  5.00  5.00  5.00 
Поштује личност ученика/васпитаника  435  3  5.00  5.00  5.00 
Има добру комуникацију са ученицима, односно 
васпитаницима  434  4  5.00  5.00  5.00 

 
 
 
  Због веће прегледности, податке о односу студената према деци приказујемо и 
графички и то за сваки став појединачно11. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
11 Напомињемо да у графиконима са ступцима бројке изнад ступаца представљају фреквенције одговора 
а да знакови имају следећа значења: 

1. ʹʹ‐ ‐ʹʹ: апсолутно негативан став; 
2. ʹʹ‐ʹʹ: умерено негативан став; 
3. ʹʹ0ʹʹ: неодлучан став; 
4. ʹʹ+ʹʹ: умерено позитиван став; 
5. ʹʹ++ʹʹ: апсолутно позитиван став. 

Категорија  ʹʹбез проценеʹʹ  не  означава испитанике  који нису одговорили на питање,  већ њихов  став  да 
нису у могућности да процене одређени однос.  
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Слика 10‐ Поздравља ученике/васпитанике приликом уласка у одељење/васпитну 

групу 

1 0 4 36

335

60

0
50

100
150
200
250
300
350

- - - 0 + ++ без
процене

 
 
 
Слика 11‐ Лако ступа у конткат са ученицима, односно васпитаницима 

1 2 15 33
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0
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100
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Слика 12‐ Својом појавом и понашањем пружа позитиван пример 
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Слика 13‐ Добро је прихваћен од ученика/васпитника 
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Слика 14‐ Поштује личност ученика/васпитаника 

0 1 5 28

346

55

0
50

100
150
200
250
300
350

- - - 0 + ++ без
процене

 
 
Слика 15‐ Има добру комуникацију са ученицима, односно васпитаницима 
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3.1.2 Мишљење ментора о професионалној одговорности студената 
 
  Мишљење  ментора  о  професионалној  одговорности  наших  студената 
испитивали  смо  ставовима  који  су  се  односили  на  доласке  студената,  припрему  за 
праксу, испуњавање задатака, комуникацију са колегама, мотивацију, заинтересованост 
за  проблеме  професије,  иницијативност  и  заинтересованост  за  актуелне  проблеме  у 
васпитној групи. 
 
  У табели 23 приказани су подаци који  говоре у прилог томе да ментори веома 
позитивно  процењују  професионалну  одговорност  наших  студената.  Професионална 
одговорност је у свим аспектима оцењена као веома висока. 
 
Табела 23‐ Професионална одговорност студената 

N  Перцентили 
Ставови 

Одговорио 
Без 

одговора 
25 
(Q1) 

50 
(Md) 

75 
(Q3) 

Долази на време  436  2  5.00  5.00  5.00 
Припрема се за праксу  427  11  5.00  5.00  5.00 
Испуњава задатке које добија од ментора  434  4  5.00  5.00  5.00 
Комуникација  са  ментором  и  другим 
колегама је добра 

435  3  5.00  5.00  5.00 

Мотивисан је за рад  435  3  5.00  5.00  5.00 
Заинтересован  је  за  проблеме  професије 
којом треба да се бави 

434  4  5.00  5.00  5.00 

Показује иницијативу и заинтересованост за 
текуће активности у одељењу 

435  3  5.00  5.00  5.00 
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Слика 16‐ Долази на време 
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Слика 17‐ Припрема се за праксу 
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Слика 18‐ Испуњава задатке које добија од ментора 
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Слика 19‐ Комуникација са ментором и другим колегама је добра 
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Слика 20‐ Мотивисан је за рад 
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Слика 21‐ Заинтересован је за проблеме професије којом треба да се бави 
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Слика 22‐ Показује иницијативу и заинтересованост за текуће активности у одељењу 
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3.1.3 Оцењивање студената током праксе од стране ментора 
 
  Инструмент  намењен  менторима  садржао  је  два  питања  чији  је  смисао  био  у 
оцењивању студената од стране ментора. Прва оцена је била описног карактера а друга 
је  нумеричка.  Између  ових,  на  први  поглед,  различитих  видова  оцењивања  постоји 
известан  однос.  Наиме,  и  описне  и  нумеричке  оцене  су  изражене  путем  ординалне 
скале која их доводи у међусобну зависност, односно свакој нумеричкој оцени одговара 
одређени опис. Такав систем оцењивања је прописан и од стране просветних власти са 
следећим значењем:  

• 5 (незадовољава),  
• 6 (задовољава),  
• 7 (добар),  
• 8 (врло добар),  
• 9 (одличан), и  
• 10 (изванредан). 

 
  Менторима  нисмо  указали  на  овакву  међусобну  зависност  атрибутивних  и 
нумеричких обележја активности студената током праксе из простог разлога да бисмо 
увидели да ли се њихове процене у једном и другом случају слажу. 
 
  Статистичком  обрадом  смо  дошли  до  података  да  су  студенти  у  просеку 
оцењени највишом оценом 10  (изванредан) и у  једном и у другом случају. Подаци су 
приказани у табели 24. 
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Табела 24‐ Оцене студената од стране ментора  

N  Перцентили 
Оцена 

одговорио 
није 

одговорио 
25 
(Q1) 

50 
(Md) 

75 
(Q3) 

Описна  419  19  9.00  10.00  10.00 
Нумеричка  437  1  10.00  10.00  10.00 
 
 
  Као  што  се  може  видети  из  табеле  24  студенти  су  у  просеку  оцењени  истом 
оценом  иако  је  мера  дисперзије  у  случају  описног  оцењивања  Q=0.50  а  у  случају 
нумеричког  оцењивања Q=0.00.  Спирманов  коефицијент  корелације  ρ=0.699, уз  ниво 
значајности  р<0.01,  указује  да  постоји  значајан  ниво  повезаности  између  описног  и 
нумеричког оцењивања али да се оцене разликују. Овакви подаци доводе до закључка 
да студенти нису у свим случајевима исто оцењени, односно да њихова оцена зависи од 
тога  да  ли  је  изражена  описно  или  нумерички.  На  овакав  закључак  указују  и 
фреквенције појединачних оцена приказане путем графикона са упоредним ступцима 
(слика 23). 
 
Слика 23‐ Описне и нумеричке оцене студената 

5 7 9 није
одговорио

описне оцене
нумеричке оцене
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3.2 Мишљење студената о ефектима професионалне праксе 
 
 
  Када  је  реч  о  испитивању  мишљења  студената  о  ефектима  и  резултатима 
професионалне праксе,  вредновање  је  било  усмерено на пет  елемената:  сврху и циљ, 
садржај, доживљај, краткорочне и дугорочне ефекте. У првом делу инструмента12 су за 
сваки  елеменат  постојала  по  три  питања  од  којих  се  прво  односило  на  доживљај 
професионалне праксе а остала два на залагање студената и оно што су од тога добили. 
Одговори  у  трећој  колони  дати  су  у  виду  четворостепене  скале.  Ако  се  одговорима 
приступи аналитички, ова шема као целина даје могућност да се сагледају различите 
стране професионалне праксе. 
Други део упитника требао је да нам пружи податке о степену усвојености одређених 
компетенција  које  су  биле  пројектоване  појединачним  оперативним  програмима 
професионалне праксе која се реализује у оквиру појединачних студијских дисциплина 
 
  Узорак  на  основу  ког  смо  дошли  до  ових  података  приказан  је  у  табели  22.  У 
односу на величину узорка  (486 уписаних студената)  сматрамо да  је број анкетираних 
студената непримерено мали (свега 196 студената или 40.33%). 
     
Табела  25‐  Структура  узорка  анкетираних  студената  о  резултатима  и  ефектима 

професионалне праксе  
Стратум 

смер  година студија 
∑ 

уписаних  ∑ анкетираних  % анкетираних 

прва  136  51  37.50 
друга  126  62  49.21 учитељ 
трећа  110  52  47.27 
прва  39  0  0.00 предшколски 

васпитач  друга  26  6  23.08 
прва  30  19  63.33 домски 

васпитач  друга  19  6  31.58 

Σ    486  N=196 (40.33%) 

 
 
 
 
 
 
                                            
12 погледати прилог 3 
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3.2.1 Мишљење студената о смислу и циљевима професионалне праксе 
 
  Када је реч о смислу професионалне праксе пре свега нас је занимало колико су 
циљеви  професионалне  праксе  били  јасни  студентима,  колико  су  их  прихватили  и 
залагали се за њихово остваривање и колико су били у складу са њиховим очекивањима 
повезаним  са  овим  видом  професионалног  оспособљавања  студената.  У  том  циљу 
дошли смо до следећих података. 
   
Табела 26‐ Да ли је било јасно шта се жели постићи на професионалној пракси? 

   f  % 

врло нејасно  6  3.1 
прилично нејасно  11  5.6 
прилично јасно  107  54.6 

врло јасно  71  36.2 
није одговорио  1  0.5 

N  196  100,0 
 
 
Табела 27‐ Колико је Ваше учешће било усмерено ка циљевима? 

   f  % 

није било  2  1,0 
помало  26  13,3 

прилично  91  46,4 
веома  77  39,3 

N  196  100,0 
 
   
Табела 28‐ У којој мери су циљеви одговорили Вашим очекивањима? 

   f  % 

уопште не  5  2,6 
у извесној мери  60  30,6 
у великој мери  107  54,6 

потпуно  24  12,2 
N  196  100,0 
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Слика  24‐  Графички  приказ  мишљења  студената  о  смислу  професионалне  праксе  уз 
помоћ графикона са вишеструким ступцима 
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  Генерални закључак који бисмо могли извући на основу оваквих података  јесте 
да  студенти  у  знатно  већем  броју  случајева  високо  котирају  смисао  и  циљеве 
професионалне праксе. Проблем  се јавља једино када су у питању очекивања студената 
од професионалне праксе. Процентуално посматрано 30.6% испитаника  сматра да  су 
циљеви  професионалне  праксе  само  у  извесној  мери  (делимично)  били  у  складу  са 
њиховим  очекивањима.  Простор  за  унапређивање  професионалне  праксе  треба 
тражити управо у таквој процени студената. 
 
 
 
 
 

3.2.2 Мишљење студената о садржају професионалне праксе 
 
 
  Под  садржајем  професионалне  праксе  овде  подразумевамо  знања  која  су 
неопходна  ради  испуњења  задатака  и  захтева  професионалне  праксе,  све  активности 
које  су  програмима  праксе  дефинисани,  начин  и  динамику  реализације  као  и 
занимљивост  (актуелност)  професионалне  праксе.  Другачије  речено,  термин  садржај 
праксе  треба  схватити  у  најширем  могућем  смислу  као  нешто  што  у  потпуности 
испуњава,  што  се  дешава  и  што  представља  структуру  делатности  која  се  реализује 
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током  професионалне  праксе.  Уместо  програма  професионалне  праксе  овде  бисмо 
могли  говорити о курикулуму професионалне праксе који дефинише  садржаје али и 
филозофију  и  принципе  објашњавајући  и  дајући  упутства  за  реализацију 
професионалне  праксе.  Шире  схватање  садржаја  у  нашем  случају  подразумевало  је 
системске  и  рационалне  структуре  на  основу  којих  је  организован  процес 
професионалног оспособљавања студената путем професионалне праксе. 
 
  И  овде  нас  је,  као  и  код  претходног  питања,  занимао  доживљај  студента  о 
програмима  професионалне  праксе,  његово  залагање  и  оно  шта  је  од  тога  добио. 
Резултати су приказани на следећи начин. 
 
Табела 29‐ Колико си задаци, садржаји и начини реализације професионалне праксе 

били прилагођени својим циљевима? 

   f  % 

нису били  1  0.5 
 лоше  16  8.2 
добро  112  57.1 

прилично  66  33.7 
није одговорио  1  0.5 

N  196  100,0 
 
 
Табела 30‐ Да ли сте успели да реализујете све активности и да се уклопите у динамику 

реализације праксе? 

   f  % 

нисам успео  2  1.0 
само понекад  22  11.2 

задовољавајуће  91  46.4 
све време  81  41.3 

N  196  100,0 
 
 
Табела 31‐ Колико Вам је професионална пракса била занимљива? 

   f  % 

слабо занимљива  13  6.6 
помало занимљива  30  15.3 

прилично занимљива  57  29.1 
веома занимљива  96  49.0 

N  196  100,0 
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Слика  25‐  Графички  приказ  мишљења  студената  о  садржајима  и  активностима 

професионалне праксе уз помоћ графикона са вишеструким ступцима 
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  Приказани подаци указују на висок степен усклађености садржаја и активности 
са  циљевима  и  смислом  професионалне  праксе,  као  и  на  висок  степен  реализације 
активности  и  уклапања  у  њихову  динамику.  Оно  што  може  представљати  предмет 
нашег  интересовања  јесте  податак  да  21.9%  испитаника  сматра  да  је  професионална 
слабо  или  помало  занимљива.  Разлог  зашто  сваки  пети  испитаник    сматра  да  је 
професионална  пракса  недовољно  занимљива  треба  тражити  у  претходно  изнетом 
податку  који  показује  да  30.6%  студената  изражава  свој  став  по  коме  циљеви 
професионалне праксе нису одговорили њиховим очекивањима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

 
 
 
 

3.2.3 Мишљење студената о подстицајности, односно мотивационој 
компоненти професионалне праксе 

 
  Овде  нас  је  пре  свега  интересовало  мишљење  студената  о  покретачкој  снази 
професионалне праксе, о томе колико су се  сами залагали током њене реализације и 
шта су од тога добили, односно у чему виде смисао свега тога. 
 
Табела 32‐ Колико Вам је професионална пракса пружала могућност за активно учешће? 

   f  % 

у сувише малој мери  31  15.8 
у извесној мери  48  24.5 

у прилично високој мери  70  35.7 
у веома високој мери  47  24.0 

N  196  100,0 
 
 
Табела 33‐ Колико сте се сами трудили да активно учествујете? 

   f  % 

уопште се нисам трудио  1  0.5 
мало сам се трудио  14  7.1 

прилично сам се трудио  99  50.5 
веома много сам се трудио  81  41.3 

није одговорио  1  0.5 
N  196  100,0 

 
 
Табела 34‐ Колико професионална пракса има смисла? 

   f  % 

бесмислена је у потпуности  4  2.0 
прилично је бесмислена  9  4.6 
прилично је смислена  67  34.2 

има смисла у потпуности  115  58.7 
није одговорио  1  0.5 

N  196  100,0 
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Слика  26‐  Графички  приказ  мишљења  студената  о  мотивационој  компоненти 

професионалне праксе 
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колико је пракса пружала могућност да се активно учествује

колико су се студенти сами трудили

колики је смисао праксе

 
 
  Као  што  се  може  видети  велики  број  студената  (40.3%)  сматра  да  пракса  у 
сувише малој или  само извесној мери пружа могућност  за  активно  учешће. Уколико 
овај  податак  упоредимо  са  структуром  узорка  (табела  22),  где  доминирају  студенти 
прве  (35.71%)  и  друге  године  (37.76%),  може  се  претпоставити  да  узрок  оваквог 
незадовољства  студената  треба  тражити у појединачним програмима професионалне 
праксе.  Наиме,  концепт  праксе  на  нашем  факултету  у  почетним  годинама  студија 
реализује  се  по  моделу  опсервационе  праксе  који  студенте  више  ставља  у  позицију 
пасивног  субјекта  него  у  позицију  активног  учесника.  Међутим,  и  поред  овако 
добијених података већина студената истиче своје залагање током реализовања праксе 
(ʹʹприлично  сам  се  струдиоʹʹ=  50.5%;  ʹʹвеома  много  сам  се  трудиоʹʹ=41.3%),  и  сматра  да 
професионална  пракса  има  смисла  (ʹʹприлично  је  смисленаʹʹ=34.2%;  ʹʹима  смисла  у 
потпуностиʹʹ=58.7%). 
 
 

3.2.4 Мишљење студената о краткорочним ефектима              
професионалне праксе 

 
  Оно што је представљало приоритет код овог питања јесте да сазнамо мишљење 
студената  о  томе  колико  су  научили  током  праксе.  Ту  нас  је  посебно  интересовало 
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колико  им  је  пракса  помогла  да  самостално  изведу  одређене  закључке,  да  ли  су 
научили оно што су желели и да ли сматрају важним оно што су научили на пракси. 
 
 
Табела 35‐ Да ли Вам је професионална пракса омогућила да извучете сопствене 

закључке? 

   f  % 

уопште не  2  1.0 
не баш много  11  5.6 

у извесној мери  81  41.3 
у великој мери  101  51.5 
није одговорио  1  0.5 

N  196  100,0 
 
 
Табела 36‐ Да ли сте се побринули да научите оно што желите? 

   f  % 

не  1  0.5 
понекад  10  5.1 
углавном  110  56.1 
све време  74  37.8 

није одговорио  1  0.5 
N  196  100,0 

 
 
Табела 37‐ Да ли Вам је оно што сте научили важно? 

   f  % 

не  1  0.5 
прилично неважно  3  1.5 
прилично важно  75  38.3 

веома важно  116  59.2 
није одговорио  1  0.5 

N  196  100,0 
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Слика  27‐  Графички  приказ  мишљења  студената  о  краткорочним  ефектима 
професионалне праксе 

0

10

20

30

40

50

60

апсолутно
негативан став

негативан ставпозитиван став апсолутно
позитиван став

колико је пракса омогућила извођење сопствених закључака

да ли су научили оно што желе

колико је важно оно што су научили

 
  Добијени резултати говоре да студенти сматрају да је пракса углавном пружала 
могућност да се изведу сопствени закључци и да су се они потрудили да науче оно што 
су желели. Могуће је да је највреднији податак управо тај да 98 % испитаника сматра да 
је  стечено  искуство  и  сазнање  током  професионалне  праксе,  прилично  или  веома 
важно13.  
 
 

3.2.5 Мишљење студената о дугорочним ефектима                   
професионалне праксе 

 
  Током  планирања  евалуативног  истраживања  сматрали  смо  важним  да  поред 
краткорочних испитамо и дугорочне ефекте професионалне праксе. Занимало нас је да 
ли професионална пракса пружа могућност да студенти увиде корисност знања, да ли 
су студенти размишљали о томе како стечена знања могу да примене у пракси и да ли 
ће радити другачије у односу на оно што су научили. 
 
 
 
                                            
13  38.8%  испитаника  сматра  да  је  прилично  важно,  а  чак  59.2%  испитаника  сматра  да  је  веома  важно 
искуство и сазнање које су стекли током праксе 
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Табела 38‐ Да ли Вам је професионална пракса помогла да увидите корисност знања? 

   f  % 

уопште не  4  2.0 
у малој мери  13  6.6 
прилично  87  44.4 

у веома великој мери  91  46.4 
није одговорио  1  0.5 

N  196  100,0 
 
 
 
Табела 39‐ Да ли сте размишљали о томе како можете та знања да примените у пракси? 

   f  % 

не, нејасно ми је  2  1.0 
само у малој мери  7  3.6 
у приличној мери  105  53.6 

јасно ми је  82  41.8 
N  196  100,0 

 
 
 
Табела 40‐ Да ли ћете на основу наученог радити другачије? 

   f  % 

сумњам  11  5.6 
можда  53  27.0 

вероватно  69  35.2 
сигурно  63  32.1 

N  196  100,0 
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Слика  28‐  Графички  приказ  мишљења  студената  о  дугорочним  ефектима 

професионалне праксе 
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корисност знања применљивост у пракси да ли ће радити другачије

 
  На основу досадашњих података о ефектима професионалне праксе студенти су, 
на  четворостепеној  скали,  изражавали  умерено  позитивне  и  апсолутно  позитивне 
ставове.  Такве  ставове  су  изразили  и  када  су  у  питању  дугорочни  ефекти  попут 
корисности знања које су стекли на пракси и примене наученог у пракси. Међутим, оно 
што  је  контрадикторно  са  свим  овим  подацима  јесте  чињеница  да  само  5.7% 
испитаника сумња да ће на основу наученог радити другачије. Наиме, 27% није у стању 
да  процени  да  ли  ће  на  основу  наученог  радити  другачије,  35.2%  сматра  да  ће 
вероватно радити другачије а 32.1%  тврди да ће сигурно радити другачије у односу на 
оно  што  су  научили  током  праксе.  Узрок  овакве  контрадикторности  није  могуће 
објаснити  без  неких  додатних  података,  односно  без  детаљнијег  испитивања  овог 
проблема који сам по себи може бити предмет новог и посебног истраживања. Из тог 
разлога морамо  бити максимално  опрезни  приликом  тумачења  ових  података. Наш 
став  је  да,  у  фази  писања  извештаја  о  обављеном  евалуативном  истраживању,  о  овој 
контрадикторности  можемо  изнети  само  одређене  претпоставке  остављајући 
могућност да ни једна од варијанти тумачења овог проблема не одговара истини. 
 
  Прва  варијанта  или  проблем  који  је  можда  довео  до  овако  бизарних  података 
јесте  методолошке  природе.  Наиме  ово  је  једини  став  у  нашем  упитнику  који  је  у 
односу на четворостепену скалу процене био у негацији. Једна од могућих последица је 
да студенти нису добро разумели овај однос, односно да су масовно заокружили трећи 
и четврти модалитет одговора не мислећи о смислу постављеног питања. Или, другим 
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речима,  поставља  се  питање  да  ли  бисмо  дошли  до  истих  података  да  је  питање 
гласило: Да ли ћете научено искористити у свом будућем професионалном раду?, а да при 
томе модалитети одговора остану исти и наведени истим редоследом. 
 
  Друга  варијанта  тумачења  оваквог  резултата  истраживања,  а  у  неку  руку 
повезана  са  претходним  јер  је  у  својој  основи  исто  методолошке  природе,  тиче  се 
проблема  мотивисаности,  концентрације  и  заинтересованости  испитаника.  Ова 
варијанта подразумева да као једну од могућности остављамо и случај аутоматизованог 
попуњавања  упитника  од  стране  студената  без  неке  велике  заинтересованости  да  се 
упитник одговорно попуни и дају искрени одговори. Незаинтересованост испитаника, 
недостатак  вере  у  корисност  резултата  истраживања,  недостатак  времена  за 
попуњавање инструмента, неверовање у могућност примене резултата, негативан став 
према концепту професионалне праксе, апатичност и безвољност, негативан став или 
лош  однос  анкетара  према  испитанику  и  многе  друге  околности  могу  заједно  или 
појединачно довести до формалног приступа приликом попуњавања упитника. 
  Међутим, оно што нас охрабрује и што у неку руку демантује ову варијанту јесте 
да  су  ова  питања  била  једна  од  ретких  где  су  студенти  у  занемарљиво  малом  броју 
погрешно  одговарали  или  нису  уопште  дали  одговоре14.  Уколико  анализирамо 
податке  приказане  у  табелама приметићемо  да  се  у  свим  случајевима  јавља  највише 
један  испитаник  (свега  0.5%)  који  није  одговорио.  Наравно  ово  све  важи  уколико 
прихватимо став да је број испитаника који није одговорио довољно добар индикатор о 
мотивисаности и заинтересованости испитаника да учествује у истраживању. 
 
  Трећа варијанта ове нелогичности подразумева да  су  студенти добро разумели 
смисао питања и његов однос према модалитетима одговора који су понуђени у виду 
четворостепене  скале.  Другачије  речено,  ова  варијанта  хипотетичког  тумачења 
претпоставља да су добијени подаци валидни у потпуности и да показују стварно стање 
ствари.  У  том  случају  контрадикторност  можемо  тумачити  на  следећи  начин. 
Контрадикторност  између  података  који  указују  да  су  студенти  у  огромној  већини 
увидели корисност знања и могућности њихове примене у пракси, с једне стране, и да 
ће  вероватно  или  сигурно  радити  другачије  на  основу  наученог,  с  друге  стране, 
наговештава  да  су  студенти  током  праксе  пре  свега  увиђали  слабости  и  недостатке 
васпитно‐образовног система. На тај начин бисмо могли тврдити да су студенти већи 
акценат стављали на сазнања и искуство које им указује како не треба радити. Наравно 
да ова врста искуства представља  јединствену целину са  сазнањем како треба радити. 
Наиме,  систем вредности за процену нечег као лошег или доброг  је  јединствен,  тј.  на 
основу  истих  критеријума  вреднујемо  и  нешто  што  сматрамо  вредним  и  његову 
антиномију  (не‐вредност).  У  том  смислу  бисмо  могли  претпоставити  да  се  студенти 

                                            
14 када  кажемо  ‘ʹпогрешно  одговаралиʹʹ  не мислимо на  давање  нетачних  одговора  јер  то  није  ни  било 
могуће.  Одговори  су  у  нашем  случају  могли  бити  искрени  или  неискрени  а  никако  тачни  и 
нетачни/погрешни.  Када  кажемо  ʹʹпогрешно  одговаралиʹʹ  мислимо  на  напоштовање  упутстава 
приликом одговарања, нпр. уколико се тражи да испитаник заокружи један од понуђених одговора а 
он заокружи два или више одговора у једном питању. 
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веома критички односе према свим условима и околностима које негативно делују на 
васпитно‐образовни процес и да већ током студирања формирају одређене ставове и 
своју имлицитну филозофију васпитања која треба да доведе до промена и побољшања 
васпитно‐образовне делатности. 
  Оно што иде  у прилог  овакве  једне  спекулације  јесу многобројна истраживања 
која  указују  на  недостатке  нашег  система  васпитања  и  незадовољство  наставника  и 
васпитача  својим педагошким  статусом15.  Такође  остављамо и могућност  да  су  наши 
студенти критички став према васпитно‐образовном систему  једним делом развили и 
под  утицајем  својих  ментора  у  установама  код  којих  су  реализовали  професионалну 
праксу  и  који  су  им  сами,  сходно  својој  професионалној  одговорности,  указивали  на 
слабости  и  лоше  услове  у  којима  се  одвија  васпитно‐образовни  рад.  То  је  свакако 
разумљиво  уколико  се  узме  у  обзир  да  се  наш  систем  васпитања  налази  у  процесу 
вишегодишњег  реформисања  и  преоријентисања  а  да  при  томе  ʹʹне  постоји  неки 
посебан  и  јасан  концепт  реформе,  како  политички,  национални,  државни,  тако  и 
стручни или научниʹʹ16.  
     
 
 

* 
*  * 

 
 
 
  Анализирајући  све  претходно  изнете  податке  можемо  рећи  да  се  проблеми 
јављају  када  су  у  питању  очекивања  студената,  занимљивост,  положај  студената  и 
њихово активно учешће током професионалне праксе. Другим речима, уколико се сви 
ови проблеми посматрају  јединствено можемо рећи да су они међусобно повезани и 
условљени.  Основна  претпоставка  која  се  овде  намеће  јесте  да  студенти  сматрају  да 

                                            
15 овом приликом можемо навести нека истраживања која су директно указивала на такве недостатке: 
Ђорђевић,  Ј. (2002): Својства наставника и процењивање њиховог рада. Вршац: Виша школа за образовање 

васпитача; 
Јоксимовић, С. (1997): Развој демократских вредности у школи, у: Демократија, васпитање, личност (163‐

174). Београд: Институт за педагошка истраживања 
Јоксимовић,  С.,  Шевкушић,  С.,  Јањетовић,  Д.  (2002):  Демократска  клима  у  школи  и  васпитање  за 

демократију, у: Изазови демократије и школа (39‐48). Београд: Институт  за педагошка истраживања 
Јукић, С. (2000): Питања и задаци одређују квалитет наставе, у: Педагошка стварност бр. 1‐2 (53‐69). Нови 

Сад: Савез педагошких друштава Војводине 
Милановић‐Наход, С., Спасеновић, В. (2002): Шта треба мењати у нашој школи, у: Изазови демократије и 

школа (9‐27). Београд: Институт за педагошка истраживања 
Спасеновић, Б., Милановић‐Наход, С.  (2001): Ставови ученика према проблемима и потребама наших 

школа,  у:  Зборник  Института  за  педагошка  истраживања  бр.33  (389‐407).  Београд:  Институт  за 
педагошка истраживања 

 
16 Трнавац, Н. (2005): Школска педагогија: предавања и чланци. Књ. 2. Београд: Научна књига комерц, стр. 202 
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могу  и  требају  заузети  позицију  активног  субјекта  у  васпитно‐образовном  процесу, 
односно  да  су  спремни  да  прихвате  већу  одговорност  током  реализације 
професионалне  праксе.  Овакав њихов  став  је  директно  супростављен  ставу  на  нашем 
факултету  који  је  базиран  на  неповерењу  и  некомпетентности  наших  студената  да 
активније учествују у животу и раду васпитно‐образовних институција (нарочито током 
прве и друге године студија). Чврсто верујемо да је могуће пронаћи праву меру односа 
који би довео и до већег степена задовољства студената професионалном праксом али 
и  до  сигурности  да  неће  доћи  до  ремећења  или  негативног  дејства  на  васпитно‐
образовну  делатност  у  установама  у  којима  реализују  праксу.  Основни  услов  који  би 
морао  бити  задовољен  у  овом  случају  јесте  остварење  интезивније  и  квалитетније 
сарадње  између  предметних  професора,  ментора  у  установама  и  студената  током 
пројектовања, реализовања и вредновања професионалне праксе. 
 
 
Препорука: 

у  комисију  за  праћење  и  вредновање  професионалне  праксе  поред  представника 
факултета и представника установа у којима  студенти реализују професионалну 
праксу,  обавезно  треба  укључити  и  лица  која  ће  представљати  менторе 
(наставнике и васпитаче) као и представнике студената. Факултет мора преузети 
одговорност  за  организовање  стручних  дискусија  између  студената,  предметних 
професора  (у оквиру чијих студијских предмета се реализује пракса) и ментора из 
установа.  Добро  би  било  организовати  један  уводни  научно‐стручни  семинар  на 
почетку  академске  2008/09.  године,  где  би  се  расправљало  о  проблемима 
професионалне праксе са посебним освртом на позиције и улоге свих субјеката који 
су директно укључени у праксу: студенте, менторе и предметне професоре.   

 
 

3.2.6 Мишљење студената о појединачним компетенцијама 
 
  Намера  нам  је  била  да  поред  уопштених  краткорочних  и  дугорочних  ефеката 
професионалне  праксе  испитамо и мишљење  студената  о  конкретним  појединачним 
компетенцијама које  су биле пројектоване кроз оперативне програме професионалне 
праксе. Компетенције које су предметни професори дефинисали кроз програме праксе 
у  оквиру  појединачних  студијских  предмета  преформулисали  смо  у  појединачне 
ставове према којима су студенти изражавали степен слагања, односно неслагања. 
 
  С обзиром на то да нисмо били у прилици да имамо програме професионалне 
праксе  из  следећих  студијских  предмета:  Општа  педагогија  (прва  година,  учитељи), 
Методика  васпитно‐образовног  рада  (друга  година,  предшколски  васпитач),  Општа 
методика  васпитно‐образовног  рада  (друга  година,  домски  васпитач);  нисмо  ни  били  у 
прилици  да  испитамо  ставове  студената  о  компетенцијама  које  су  требали  да 
формирају  у  оквиру  ових  студијских  предмета.  Ако  у  обзир  узмемо  и  неанкетиране 
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студенате  онда  се  проблем  додатно  компликује  тако  да  смо  остали  ускраћени  и  за 
ставове студената према компетенцијама које се односе на студијске предмете у првој 
години  смера  предшколски  васпитач:  Увод  у  педагогију,  Предшколска  педагогија, 
Социологија породице и детињства и Развојна психологија. Мали број анкетираних у другој 
години смера предшколски васпитач и смера домски васпитач (свега шест испитаника) 
навели  су  нас  да  останемо  ускраћени  и  за  компетенције  из  студијских  предмета: 
Методологија  педагошких  истраживања,  Породична  педагогија  и  Дидактика17,  као  и 
Педагошка  психологија,  Методологија  педагошких  истраживања,  Андрагогија  и  Општа 
методика васпитно‐образовног рада18. 
  Релативно мали број анкетираних студената 40.33%, упозорава нас да приликом 
анализирања ових података будемо крајње обазриви и скептични.  
 
 
 

Развојна психологија 
(смер: учитељ, прва година) 
 
Табела 41‐ Статистичка анализа података о исходима из Развојне психологије 
  исход 1 исход 2 исход 3 исход 4 
N Valid 51 51 51 51 
  Missing 0 0 0 0 
Median 4.0000 4.0000 5.0000 5.0000 
Minimum 1.00 1.00 1.00 1.00 
Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 
Percentiles 25 4.0000 3.0000 4.0000 4.0000 
  50 4.0000 4.0000 5.0000 5.0000 
  75 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 

 
исход 1 Познајем основне интелектуалне, емоционалне и социјалне узрасне карактеристике 

деце на узрасту од седме до петнаесте године 
 

исход 2 Познајем карактеристике моралног развоја деце у средњем детињству и 
предадолесценцији 
 

исход 3 Познајем основне видове неприлагођеног понашања деце и њиховог реаговања на 
значајне животне ситуације у средњем детињству и адолесценцији 
 

исход 4 Умем да се користим основним техникама прикупљања података као што су скале 
процене, интервју и социометријски упитник 

 
 
 

                                            
17 смер предшколски васпитач 
18 смер домски васпитач 
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Табела 42‐ Познајем основне интелектуалне, емоционалне и социјалне узрасне карактеристике 
деце на узрасту од седме до петнаесте године 

 Frequency Percent 

наведени исход уопште не важи 2 3.9 

наведени исказ углавном не важи 1 2.0 

наведени исказ и важи и не важи 5 9.8 

наведени исказ углавном важи 20 39.2 

наведени исказ у потпуности важи 23 45.1 

Total 51 100.0 

 
 
Табела 43‐ Познајем карактеристике моралног развоја деце у средњем детињству и 

предадолесценцији 
  

Frequency Percent 

наведени исход уопште не важи 1 2.0 

наведени исказ углавном не важи 2 3.9 

наведени исказ и важи и не важи 10 19.6 

наведени исказ углавном важи 19 37.3 

наведени исказ у потпуности важи 19 37.3 

Total 51 100.0 

 
 
Табела 44‐ Познајем основне видове неприлагођеног понашања деце и њиховог реаговања на 

значајне животне ситуације у средњем детињству и адолесценцији 
 
  

Frequency Percent 

наведени исход уопште не важи 1 2.0 

наведени исказ углавном не важи 3 5.9 

наведени исказ и важи и не важи 5 9.8 

наведени исказ углавном важи 14 27.5 

наведени исказ у потпуности важи 28 54.9 

Total 51 100.0 
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Табела 45‐ Умем да се користим основним техникама прикупљања података као што су скале 
процене, интервју и социометријски упитник 

  
Frequency Percent 

наведени исход уопште не важи 1 2.0 

наведени исказ углавном не важи 1 2.0 

наведени исказ и важи и не важи 3 5.9 

наведени исказ углавном важи 16 31.4 

наведени исказ у потпуности важи 30 58.8 

Total 51 100.0 

 
 
 

Педагошка психологија, Дидактика, Методологија педагошких 
истраживања 
(смер: учитељ, друга година) 
 
Табела 46‐ Статистичка анализа података о исходима 
  исход 1 исход 2 исход 3 исход 4 исход 5 исход 6 

Valid 62 62 62 62 62 62 N 
Missing 0 0 0 0 0 0 

Median 4.0000 4.0000 5.0000 4.5000 5.0000 4.0000 
Minimum 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 
Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

25 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.0000 
50 4.0000 4.0000 5.0000 4.5000 5.0000 4.0000 

Percentiles 

75 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 
 
 
 
исход 1 Разумем природу спољашње и унутрашње мотивације за школско учење и 

познавајем узрасне и развојне особености мотивационе структуре ученика 
(интринзична и екстринзична мотивација) 
 

 

исход 2 Разумем  природу  активност  ученика  у  настави  и  познајем  основне  облике  активне 
наставе 
 

 

исход 3 Уочавам  и  разумем  разлику  између  наставног  плана  и  наставног  програма  као 
основних школских докумената 
 

 

исход 4 Разумем  функцију  појединих  етапа  наставног  процеса  и  њихове  међусобне 
повезаности и условљености 
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исход 5 Умем самостално да конструишем протокол интервјуа и анкетни лист 
 

 

исход 6 Умем  да  средим  и  обрадим  податке  уз  помоћ  процентних  (постотних)  израза 
релативног броја, аритметичке средине (М) и стандардне девијације (σ), Спирмановог 
коефицијента корелације (ρ) и t‐теста (t) 

 

 
 
Табела 47‐ Разумем природу спољашње и унутрашње мотивације за школско учење и 

познавајем узрасне и развојне особености мотивационе структуре ученика 
(интринзична и екстринзична мотивација) 

  
Frequency Percent 

наведени исказ углавном не важи 1 1.6 

наведени исказ и важи и не важи 10 16.1 

наведени исказ углавном важи 33 53.2 

наведени исказ у потпуности важи 18 29.0 

 
Total 62 100.0 

 
 
Табела 48‐ Разумем природу активност ученика у настави и познајем основне облике         

активне наставе 
  

Frequency Percent 

наведени исказ углавном не важи 1 1.6 

наведени исказ и важи и не важи 5 8.1 

наведени исказ углавном важи 32 51.6 

наведени исказ у потпуности важи 24 38.7 

 
Total 62 100.0 

 
 
Табела 49‐ Уочавам и разумем разлику између наставног плана и наставног програма као 

основних школских докумената 
  

Frequency Percent 

наведени исказ и важи и не важи 4 6.5 

наведени исказ углавном важи 20 32.3 

наведени исказ у потпуности важи 38 61.3 

 
Total 62 100.0 
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Табела 50‐ Разумем функцију појединих етапа наставног процеса и њихове међусобне 

повезаности и условљености 
  

Frequency Percent 

наведени исказ и важи и не важи 5 8.1 

наведени исказ углавном важи 26 41.9 

наведени исказ у потпуности важи 31 50.0 

 
Total 62 100.0 

 
 
 
Табела 51‐ Умем самостално да конструишем протокол интервјуа и анкетни лист 
  

Frequency Percent 

наведени исказ и важи и не важи 4 6.5 

наведени исказ углавном важи 21 33.9 

наведени исказ у потпуности важи 37 59.7 

 
Total 62 100.0 

 
 
 
Табела 52‐ Умем да средим и обрадим податке уз помоћ процентних (постотних) израза 

релативног броја, аритметичке средине (М) и стандардне девијације (σ), 
Спирмановог коефицијента корелације (ρ) и t‐теста (t) 

  
Frequency Percent 

наведени исказ углавном не важи 5 8.1 

наведени исказ и важи и не важи 12 19.4 

наведени исказ углавном важи 17 27.4 

наведени исказ у потпуности важи 28 45.2 

 
Total 62 100.0 
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Школска  и  породична  педагогија,  Методика  наставе  музичке  културе, 
Методика  наставе  физичког  васпитања,  Методика  рада  са  децом  са 
посебним  потребама,  Методика  наставе  српског  језика  и  књижевности, 
Методика  наставе  математике,  Методика  наставе  природе  и  друштва, 
Методика наставе ликовне културе 
 (смер: учитељ, трећа година) 
 
Табела 53‐ Статистичка анализа података о исходима 
  исход 1 исход 2 исход 3 исход 4 исход 5 исход 6 исход 7 исход 8
N Valid 52 52 51 51 52 52 52 52 
  Missing 0 0 1 1 0 0 0 0 
Median 4.0000 5.0000 4.0000 4.0000 4.0000 5.0000 4.0000 4.0000 
Minimum 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 
Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
Percentiles 25 4.0000 4.0000 3.0000 3.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.0000 
  50 4.0000 5.0000 4.0000 4.0000 4.0000 5.0000 4.0000 4.0000 
  75 4.7500 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 4.0000 

 
исход 1 Умем да одредим основне елементе структуре васпитно‐образовних активности 

школе 
 

 

исход 2 Могу самостално да реализујем део часа музичке културе 
 

 

исход 3 Умем да израдим оперативни план рада за наставни предмет Физичко васпитање у 
млађим разредима основне школе 
 

 

исход 4 Познајем  специфичности  сарадње  између  учитеља  и  родитеља  деце  са  посебним 
потребама 
 

 

исход 5 Правим разлику између теоријског и методичког приступа књижевном или језичком 
садржају 
 

 

исход 6 Умем  да  израдим  наставна  средства  за  наставни  предмет  Математика  у  млађим 
разредима основне школе 
 

 

исход 7 Препознајем  одређене  предности  и  недостатке  годишњих  и  оперативних  планова 
рада за наставне предмете Свет око нас и Природа и друштво 
 

 

исход 8 Правим  разлику  између  појединих  наставних  метода  и  облика  у  настави  Ликовне 
културе 
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Табела 54‐ Умем да одредим основне елементе структуре васпитно‐образовних активности 
школе 

 
Frequency Percent 

наведени исход уопште не важи 1 1.9 

наведени исказ углавном не важи 1 1.9 

наведени исказ и важи и не важи 8 15.4 

наведени исказ углавном важи 29 55.8 

наведени исказ у потпуности важи 13 25.0 

Total 52 100.0 
 
 
 
Табела 55‐ Могу самостално да реализујем део часа музичке културе 
  

Frequency Percent 

наведени исказ углавном не важи 2 3.8 

наведени исказ и важи и не важи 5 9.6 

наведени исказ углавном важи 16 30.8 

наведени исказ у потпуности важи 29 55.8 

Total 52 100.0 
 
 
 
Табела 56‐ Умем да израдим оперативни план рада за наставни предмет Физичко васпитање у 

млађим разредима основне школе 
  

Frequency Percent 

наведени исход уопште не важи 3 5.8 

наведени исказ углавном не важи 2 3.8 

наведени исказ и важи и не важи 10 19.2 

наведени исказ углавном важи 22 42.3 

наведени исказ у потпуности важи 14 26.9 

Missing System 1 1.9 
Total 52 100.0 
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Табела  57‐ Познајем  специфичности  сарадње  између  учитеља  и  родитеља  деце  са  посебним 
потребама 

  
Frequency Percent 

наведени исход уопште не важи 3 5.8 

наведени исказ углавном не важи 1 1.9 

наведени исказ и важи и не важи 11 21.2 

наведени исказ углавном важи 18 34.6 

наведени исказ у потпуности важи 18 34.6 

Missing System 1 1.9 
Total 52 100.0 

 
 
Табела  58‐  Правим  разлику  између  теоријског  и  методичког  приступа  књижевном  или 

језичком садржају 
  

Frequency Percent 

наведени исказ углавном не важи 2 3.8 

наведени исказ и важи и не важи 10 19.2 

наведени исказ углавном важи 17 32.7 

наведени исказ у потпуности важи 23 44.2 

 
Total 52 100.0 

 
 
 
Табела  59‐  Умем  да  израдим  наставна  средства  за  наставни  предмет  Математика  у  млађим 

разредима основне школе 
  

Frequency Percent 

наведени исказ углавном не важи 1 1.9 

наведени исказ и важи и не важи 4 7.7 

наведени исказ углавном важи 16 30.8 

наведени исказ у потпуности важи 31 59.6 

 
Total 52 100.0 
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Табела 60‐ Препознајем  одређене предности и недостатке  годишњих и  оперативних планова 
рада за наставне предмете Свет око нас и Природа и друштво 

  
Frequency Percent 

наведени исказ углавном не важи 1 1.9 

наведени исказ и важи и не важи 6 11.5 

наведени исказ углавном важи 21 40.4 

наведени исказ у потпуности важи 24 46.2 

 
Total 52 100.0 

 
 
 
Табела 61‐ Правим разлику између појединих наставних метода и облика у настави Ликовне 

културе 
  

Frequency Percent 

наведени исход уопште не важи 3 5.8 

наведени исказ углавном не важи 3 5.8 

наведени исказ и важи и не важи 13 25.0 

наведени исказ углавном важи 21 40.4 

наведени исказ у потпуности важи 12 23.1 

 
Total 52 100.0 

 
 
 

Увод у педагогију, Социологија, Развојна психологија 
 (смер: домски васпитач, прва година) 
 
Табела 62‐ Статистичка анализа података о исходима 
  исход 1 исход 2 исход 3 исход 4 

Valid 18 18 18 18 N 
Missing 1 1 1 1 

Median 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 
Minimum 3.00 2.00 3.00 3.00 
Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 

25 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 
50 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 

Percentiles 

75 4.0000 4.0000 4.0000 5.0000 
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исход 1 Самостално примењујем метод систематског посматрања 
 

 

исход 2 Познајем  основне  интелектуалне,  емоционалне  и  социјалне  карактеристике 
деце на узрасту од седме до петнаесте године 
 

 

исход 3 Познајем  карактеристике  моралног  развоја  деце  у  средњем  детињству  и 
предадолесценцији 
 

 

исход 4 Препознајем  основне  видове  неприлагођеног  понашања  деце  и  њиховог 
реаговања  на  значајне  животне  ситуације  у  средњем  детињству  и 
адоелесценцији 

 

 
 
 
 
Табела 63‐ Самостално примењујем метод систематског посматрања 
  

Frequency Percent 

наведени исказ и важи и не важи 8 42.1 

наведени исказ углавном важи 9 47.4 

наведени исказ у потпуности важи 1 5.3 

Missing System 1 5.3 
Total 19 100.0 

 
 
 
 
Табела 64‐ Познајем основне интелектуалне, емоционалне и социјалне карактеристике деце на 

узрасту од седме до петнаесте године 
  

Frequency Percent 

наведени исказ углавном не важи 1 5.3 

наведени исказ и важи и не важи 7 36.8 

наведени исказ углавном важи 7 36.8 

наведени исказ у потпуности важи 3 15.8 

Missing System 1 5.3 
Total 19 100.0 
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Табела  65‐  Познајем  карактеристике  моралног  развоја  деце  у  средњем  детињству  и 

предадолесценцији 
  

Frequency Percent 

наведени исказ и важи и не важи 6 31.6 

наведени исказ углавном важи 10 52.6 

наведени исказ у потпуности важи 2 10.5 

Missing System 1 5.3 
Total 19 100.0 

 
 
Табела 66‐ Препознајем основне видове неприлагођеног понашања деце и њиховог реаговања 

на значајне животне ситуације у средњем детињству и адоелесценцији 
  

Frequency Percent 

наведени исказ и важи и не важи 6 31.6 

наведени исказ углавном важи 6 31.6 

наведени исказ у потпуности важи 6 31.6 

Missing System 1 5.3 
Total 19 100.0 
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ПРИЛОЗИ 
 
 
Прилог‐1 
 
Поштовани студенти, 
 
  Намера нам је да сазнамо Ваше мишљење о начину реализације професионалне 
праксе  на  нашем  Факултету.  Ваши  одговори  су  од  изузетног  значаја.  Искреним  и 
савесним  одговарањем пружате  нам могућност  да  професионалну  праксу    још  више 
прилагодимо вашим потребама и интересовањима.  
  Упитник  је  анониман.  Зато  Вас  молимо  да  слободно  и  искрено  одговорите  на 
свако  питање.  Само  искрен  одговор  или  изражен  став  биће  користан  за  нас.  Стога, 
нема тачних и погрешних одговора. 
  У  анкети  су  најчешће  наведени  искази  које  треба  оценити  на  скали  од  1  до  5. 
Означите онај број који на најбољи начин узражава Ваше мишљење ако се зна да оцене 
имају следеће значење: 

1. – наведени исказ уопште не важи 
2. – наведени исказ углавном не важи 
3. – наведени исказ и важи и не важи 
4. – наведени исказ углавном важи 
5. – наведени исказ у потпуности важи 

  Молимо  Вас  да  обратите  пажњу  на  приложена  упутства  уз  поједина  питања 
приликом одговарања.  
 
Унапред хвала на сарадњи ! 
 
 

I. Професионална пракса коју смо реализовали је: 
 

1.  унапредила моју способност промишљања педагошких проблема  1 2 3  4 5
2.  значајно унапредила моју стручност  1 2 3  4 5
3.  повећала моје интересовање за васпитно‐образовним радом  1 2 3  4 5
4.  унапредила  моје  практичне  вештине  и  способности  да  се  бавим 

непосредним васпитно‐образовним радом  1 2 3  4 5

5.  допринела развијању мог радног искуства  1 2 3  4 5
6.  повезана са теоријским знањима које стичемо на предавањима  1 2 3  4 5
7.  веома важна за наше професионално оспособљавање  1 2 3  4 5
8.  добро организована  1 2 3  4 5
9.  помогла  да  схватимо  применљивост  знања  стечена  у  настави  на 

факултету 
1 2 3  4 5
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II. У  сваком  реду  означите  оно  поље  квадратића  за  које  сматрате  да  на  најбољи начин 

изражава Ваш став 
 
Сматрам да је професионална пракса студената била: 

 

досадна  □  □  □  □  □  инспиративна

уређена  □  □  □  □  □  конфузна 

разноврсна  □  □  □  □  □  једнобразна 

апстрактна  □  □  □  □  □  конкретна 

  
 
 
 
III. Гледано у целини професионалну праксу могао бих описати као: 
□ незадовољавајућу 
□ задовољавајућу 
□ добру 
□ врло добру 
□ одличну 
□ изванредну 

 

 

IV. Наведи  шта  би  требало  променити  када  је  у  питању  професионална 
пракса студената. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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V. У  оквиру  појединих  студијских  предмета  имали  сте  различите  задатке  које  сте 
требали да реализујете. Скуп питања се односи на сваки од њих појединачно. 

 
Појединачни студијски предмети из којих се пракса реализује 

1.  Литература је лако доступна  1  2  3  4  5 
2.  Литература  нам  је  била  од  помоћи  да  реализујемо  практичне 

задатке  1  2  3  4  5 

3.  Задаци праксе су били јасни  1  2  3  4  5 
4.  Задатке је могуће реализовати  1  2  3  4  5 
5.  Задаци  које  смо  добили  на  пракси  су  били  занимљиви  и 

стимулативни 
1  2  3  4  5 

6.  Активности су биле тако дефинисане да су ми помогле да схватим и 
извучем сопствене закључке. 

1  2  3  4  5 

7.  Стечена знања могу да применим у пракси  1  2  3  4  5 
8.  Стечена знања сматрам важним  1  2  3  4  5 
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Прилог‐2 
 
Поштоване колеге, 
 
  бити ментор није лак и  једноставан посао. Одговорност у том послу  је велика и 
захтева од Вас улагање додатног напора на  све оне професионалне обавезе и послове 
које  вршите  свакодневно.  Свесни  Вашег  труда  и  енергије  коју  сте  уложили  у  обуку 
наших будућих колега замолили бисмо вас да на крају дате и вашу процену одређених 
карактеристика  рада  наших  студената  током  њихове  професионалне  праксе.  Ваши 
одговори,  сугестије  и  примедбе  биће  нам  од  велике  користи  и  користиће  се  у  сврху 
побољшања  не  само  програма  професионалне  праксе  већ  и  у  сврху  унапређивања 
појединачних  курсева  као  и  подизања  квалитета  Студијских  програма  појединих 
смерова   на нашем Факултету у целини. Зато Вас молимо да на крају школске године 
уложите  још  мало  додатног  напора  и  да  у  појединим  сегментима  процените 
професионалну оспособљеност наших студената. 
  Напомињемо да овај упитник требате попунити тек у мају када наши студенти 
реализују  последњи  сегмент  праксе  у  овој  школској  години.  На  предлог  Ваших 
стручних сарадника, сложили смо се да вам овај упитник доставимо раније како би сте 
лакше проценили активност и понашање наших студената под Вашим менторством. 
  У  анкети  су  најчешће  наведени  искази  које  треба  оценити  на  скали  од  1  до  6. 
Означите онај број који на најбољи начин узражава Ваше мишљење ако се зна да оцене 
имају следеће значење: 

1. – наведени исказ уопште не важи 
2. – наведени исказ углавном не важи 
3. – наведени исказ и важи и не важи 
4. – наведени исказ углавном важи 
5. – наведени исказ у потпуности важи 
6. – не знам, нисам у могућности да проценим 

  Молимо  Вас  да  обратите  пажњу  на  приложена  упутства  уз  поједина  питања 
приликом одговарања.  
 
Унапред хвала на сарадњи ! 
 
 
Студент: __________________________, број индекса __________________ 

Година студија: _________ 

Установа:________________________________________________________ 

Ментор: __________________________ 
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I. Студентов  однос  према  ученицима/васпитаницима  процењујем  на  следећи 
начин: 

 
1.  Поздравља  ученике/васпитанике  приликом  уласка  у 

одељење/васпитну групу 
1  2  3  4  5  6 

2.  Лако ступа у конткат са ученицима/васпитаницима  1  2  3  4  5  6 
3.  Својом појавом и понашањем пружа позитиван пример  1  2  3  4  5  6 
4.  Добро је прихваћен од ученика/васпитаника  1  2  3  4  5  6 
5.  Поштује личност ученика.  1  2  3  4  5  6 
6.  Има добру комуникацију са ученицима/васпитаницима  1  2  3  4  5  6 

 
 
 

II. Професионалну одговорност студента процењујем на следећи начин 
 

1.  Долази на време  1  2  3  4  5  6 
2.  Припрема се за праксу  1  2  3  4  5  6 
3.  Испуњава задатке које добија од ментора  1  2  3  4  5  6 
4.  Комуникација са ментором и другим колегама је добра  1  2  3  4  5  6 
5.  Мотивисан је за рад  1  2  3  4  5  6 
6.  Заинтересован је за проблеме професије којом треба да 

се бави 
1  2  3  4  5  6 

7.  Показује  иницијативу  и  заинтересованост  за  текуће 
активности у одељењу/васпитној групи 

1  2  3  4  5  6 

 
 
 
III. Исказ  који  на  најбољи  начин  описује  активност  студента  на  професионалној 

пракси јесте: 
 

□ не задовољава 
□ задовољава 
□ добар 
□ врло добар 
□ одличан 
□ изванредан 

 
 



81 
 

 
 
IV. На  скали  од  5  до  10,  сматрам  да  је  студент  за  активност  коју  је  показао  током 

реализовања професионалне праксе реално заслужио оцену ____________ 
                          (упишите оцену) 
 
 

V. Мој савет студенту био би следећи: 
   
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Прилог‐3 
 
 
Поштовани студенти, 
 
  намера нам је да сазнамо Ваше мишљење о начину реализације професионалне 
праксе  на  нашем  Факултету.  Ваши  одговори  су  од  изузетног  значаја.  Искреним  и 
савесним  одговарањем пружате  нам могућност  да  професионалну  праксу    још  више 
прилагодимо потребама и интересовањима наших студената.  
  Упитник  је  анониман.  Зато  Вас  молимо  да  слободно  и  искрено  одговорите  на 
свако  питање.  Само  искрен  одговор  или  изражен  став  биће  користан  за  нас.  Стога, 
нема тачних и погрешних одговора. 
   
Унапред хвала на сарадњи ! 
 
 

I. У  првом  делу  упитника  вредновање  је  усмерено  на  пет  елемената 
професионалне праксе студената:  сврху и циљ,  садржај, доживљај, краткорочне 
и дугорочне ефекте. За  сваки елеменат постоје по три питања од којих  се прво 
односи на доживљај професионалне праксе а остала два на залагање студената и 
оно  што  су  од  тога  добили.  Одговори  у  трећој  колони  дати  су  у  виду 
четворостепене  скале.  Ако  се  одговорима  приступи  аналитички,  ова шема  као 
целина даје могућност да се сагледају различите стране професионалне праксе. 
  Од студената се очекује да на свако питање у другој колони заокруже један 
од понуђених одговора у трећој колони. 

 
1) Врло нејасно 

2) Прилично нејасно 

3) Прилично јасно 

1. Да ли је било јасно шта се жели 
постићи на професионалној 
пракси? 

4) Врло јасно 

1) Није било 

2) Помало 

3) Прилично 
2. Колико је Ваше учешће било 
усмерено ка циљевима? 

4) Веома 

1) Уопште не 

2) У извесној мери 

3) У великој мери 

I. Колико су били 
јасни циљеви 
професионалне 
праксе? 

3. У којој мери су циљеви 
одговорили Вашим 
очекивањима? 

4) Потпуно 
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1) Нису били 

2) Лоше 

3) Добро 

1. Колико си задаци, садржаји и 
начини реализације 
професионалне праксе били 
прилагођени својим 
циљевима?  4) Прилично 

1) Нисам успео 

2) Само понекад 

3) Задовољавајуће 

2. Да ли сте успели да реализујете 
све активности и да се 
уклопите у динамику 
реализације праксе? 

4) Све време 

1) Слабо занимљива 

2) Помало занимљива 

3) Прилично занимљива 

II. Колико је 
програм 
професионалне 
праксе остварив 
(реалан)? 

3. Колико Вам је професионална 
пракса била занимљива? 

4) Веома занимљива 

1) У сувише малој мери 

2) У извесној мери 

3) У прилично високој мери 

1. Колико Вам је професионална 
пракса пружала могућност за 
активно учешће? 

4) У веома високој мери 

1) Уопште се нисам трудио 

2) Мало сам се трудио 

3) Прилично сам се трудио 
2. Колико сте се сами трудили да 
активно учествујете? 

4) Веома много сам се трудио 

1) Бесмислена је у потпуности 

2) Прилично је бесмислена 

3) Прилично је смислена 

III. Колико је 
професионална 
пракса била 
подстицајна? 

3. Колико професионална пракса 
има смисла? 

4) Има смисла у потпуности 
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1) Уопште не 

2) Не баш много 

3) У извесној мери 

1. Да ли Вам је професионална 
пракса омогућила да извучете 
сопствене закључке? 

4) У великој мери 

1) Не 

2) Понекад 

3) Углавном 
2. Да ли сте се побринули да 
научите оно што желите? 

4) Све време 

1) Не 

2) Прилично неважно 

3) Прилично важно 

IV. Колико сте 
научили на 
професионалној 
пракси? 

3. Да ли Вам је оно што сте 
научили важно? 

4) Веома важно 

1) Уопште не 

2) У малој мери 

3) Прилично 

1. Да ли Вам је професионална 
пракса помогла да увидите 
корисност знања? 

4) У веома великој мери 

1) Не, нејасно ми је 

2) Само у малој мери 

3) У приличној мери 

2. Да ли сте размишљали о томе 
како можете та знања да 
примените у пракси? 

4) Јасно ми је 

1) Сумњам 

2) Можда 

3) Вероватно 

V. Колико Вам је 
професионална 
пракса помогла? 

3. Да ли ћете на основу наученог 
радити другачије? 

4) Сигурно 
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II. У ономе што следи, замолићемо Вас да се изјасните о неколико тврдњи тако што 
ћете  означити  у  којој  мери  се  слажете,  односно  не  слажете  са  тврдњом.  Сваки 
наведени искази  треба  оценити  на  скали  од  1  до  5. Означите  онај  број  који  на 
најбољи  начин  узражава  Ваше  мишљење  ако  се  зна  да  оцене  имају  следеће 
значење: 

1. – наведени исказ уопште не важи 
2. – наведени исказ углавном не важи 
3. – наведени исказ и важи и не важи 
4. – наведени исказ углавном важи 
5. – наведени исказ у потпуности важи 

 
 
 
Професор разредне наставе 
 
Прва година 

1.  Познајем  основне  интелектуалне,  емоционалне  и  социјалне  узрасне 
карактеристике деце на узрасту од седме до петнаесте године 

1 2 3  4 5

2.  Познајем карактеристике моралног развоја деце у средњем детињству и 
предадолесценцији 

1 2 3  4 5

3.  Познајем  основне  видове  неприлагођеног  понашања  деце  и  њиховог 
реаговања  на  значајне  животне  ситуације  у  средњем  детињству  и 
адолесценцији. 

1 2 3  4 5

4.  Умем  да  се  користим  основним  техникама  прикупљања  података  као 
што су скале процене, интервју и социометријски упитник 

1 2 3  4 5

 
Друга година 

1.  Разумем природу спољашње и унутрашње мотивације за школско 
учење и познавајем узрасне и развојне особености мотивационе 
структуре ученика (интринзична и екстринзична мотивација). 

1 2 3  4 5

2.  Разумем  природу  активност  ученика  у  настави  и  познајем  основне 
облике активне наставе. 

1 2 3  4 5

3.  Уочавам  и  разумем  разлику  између  наставног  плана  и  наставног 
програма као основних школских докумената 

1 2 3  4 5

4.  Разумем  функцију  појединих  етапа  наставног  процеса  и  њихове 
међусобне повезаности и условљености 

1 2 3  4 5

5.  Умем самостално да конструишем протокол интервјуа и анкетни лист  1 2 3  4 5
6.  Умем да средим и обрадим податке уз помоћ процентних  (постотних) 

израза  релативног  броја,  аритметичке  средине  (М)  и  стандардне 
девијације (σ), Спирмановог коефицијента корелације (ρ) и t‐теста (t) 

1 2 3  4 5
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Трећа година 
1.  Умем да одредим основне елементе структуре васпитно‐образовних 

активности школе 
1 2 3  4 5

2.  Могу самостално да реализујем део часа музичке културе  1 2 3  4 5
3.  Умем да израдим оперативни план рада за наставни предмет Физичко 

васпитање у млађим разредима основне школе 
1 2 3  4 5

4.  Познајем специфичности сарадње између учитеља и родитеља деце са 
посебним потребама 

1 2 3  4 5

5.  Правим  разлику  између  теоријског  и  методичког  приступа 
књижевном или језичком садржају 

1 2 3  4 5

6.  Умем да израдим наставна средства за наставни предмет Математика у 
млађим разредима основне школе 

1 2 3  4 5

7.  Препознајем  одређене  предности  и  недостатке  годишњих  и 
оперативних  планова  рада  за  наставне  предмете  Свет  око  нас  и 
Природа и друштво 

1 2 3  4 5

8.  Правим  разлику  између  појединих  наставних  метода  и  облика  у 
настави Ликовне културе 

1 2 3  4 5

 
 
Васпитач за рад у предшколским установама 
 
Прва година 

1.  Уочавам  ситуације  у  којима  је  могуће  применити  корективан  рад  у 
области физичког развоја (нпр. ситуација у којој дете неправилно држи 
тело, ситуација где нису формиране одређене хигијенске навике, и сл.) 

1 2 3  4 5

2.  Препознајем  и  правим  разлику  између  откривачке,  проблемске, 
вербалне  и  показивачке  методе    васпитно‐образовног  рада  са  децом 
предшколског узраста 

1 2 3  4 5

3.  Могу самостално да применим технику систематског посматрања  1 2 3  4 5
4.  Познајем  основне  интелектуалне,  емоционалне  и  социјалне 

карактеристике деце на узрасту од прве до седме године живота  
1 2 3  4 5

5.  Познајем карактеристике моралног развоја деце у раном детињству  1 2 3  4 5
 
Друга година 

1.  Успешно примењујем технику систематског посматрања спољашњих 
манифестација понашања и реакција деце 

1 2 3  4 5

2.  Познајем различите облике сарадње васпитача и родитеља  1 2 3  4 5
3.  У  конкретним  условима  знам  да  применим  принцип  прилагођавања 

узрасним карактеристикама предшколске деце 
1 2 3  4 5

4.  Схватам  значај  свакодневног  писменог  припремања  васпитача  за 
непосредни васпитно‐образовни рад 

1 2 3  4 5
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Васпитач за рад у домовима 
 
Прва година 

1.  Самостално примењујем метод систематског посматрања  1 2 3  4 5
2.  Познајем  основне  интелектуалне,  емоционалне  и  социјалне 

карактеристике деце на узрасту од седме до петнаесте године 
1 2 3  4 5

3.  Познајем карактеристике моралног развоја деце у средњем детињству и 
предадолесценцији 

1 2 3  4 5

4.  Препознајем основне видове неприлагођеног понашања деце и њиховог 
реаговања  на  значајне  животне  ситуације  у  средњем  детињству  и 
адоелесценцији 

1 2 3  4 5

 
Друга година 

1.  Познајем основне развојне карактеристике  емоционалног и  социјалног 
реаговања адолесцената  1 2 3  4 5

2.  Знам  који  облици  неприлагођеног  понашања  могу  да  се  јаве  у 
адолесценцији  1 2 3  4 5

3.  Могу успешно да применим технику интервјуисања  1 2 3  4 5
4.  Добро познајем методе рада домског васпитача са родитељима  1 2 3  4 5
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