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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СA ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА ПЕДАГОГИЈУ

ФРАГМЕНТИ О РЕФЛЕКСИВНОМ 
ПРАКТИКУМУ НАСТАВНИКА2

САЖЕТАК: Рефлексивност је у раду дефинисана као нарочита форма и облик ре-
шавања проблема, али и као континуирано размишљање о узроцима
проблема у ситуацијама in situ, на лицу места, што подразумева актив-
ну промену и систематично и консеквентно повезивање идеја са реше-
њима проблема и ситуацијама које су им претходиле. Рефлексивна ак-
ција, за разлику од рутинске и нерефлексивне, представљена је као
проницљиво и промишљено деловање, освешћено знањима и верова-
њима наставника. Рефлексивни практикум аутор противпоставља до-
минантном, нормативном курикулуму, у коме теоријска знања пред-
стављају основу за решавање практичних, инструменталних проблема.

Праксу, међутим, често карактерише неодређеност. У том случају не
постоји једно решење, већ решења зависе од избора вредносног става,
од тога ком аспекту ситуације поклањамо већу пажњу.

Заступници овог становишта тврде да је томе тако, јер је наставник
усред активности, те не може учинити „корак уназад”, па прво рациона-
лисати о различитим алтернативним правцима непосредног деловања
у тренутку одвијања ситуације, а након тога промишљати различите
последице ових алтернатива.

Као илустрацију рефлексивних увида аутор је понудио изводе из на-
ративне студије о рефлексивном практикуму наставника почетника.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: наставник, рефлексивност, рефлексивни практикум, наративна сту-
дија.
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2 РаM је Vримљен 2. марFа 2013, а Vрихваћен за оXјављивање на сасFанку РеMакције ЗXорника оMр-

жаном 1. јула 2013.
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ПОЈМОВНО-ТЕОРИЈСКА АНАЛИЗА

У мноCим исFоријским и комVараFивним VреCлеMима и раMови-
ма, у којима се аналиFички расVравља о MоминанFним VеMаCо-
шким Fеоријама у XX веку, Џон Дјуи (Dewey, 1933) се навоMи као
оснивач и Fворац конце@�а рефлексивнос�и (рефлексивноC ми-
шљења и знања) у Vракси. РефлексивносF се у оваквом концеVFу
схваFа као нарочиFа форма и оXлик решавања VроXлема, али и
као конFинуирано размишљање о узроцима VроXлема у сиFуа-
цијама in situ, шFо VоMразумева акFивну Vромену и сисFемаFи-
чно и консеквенFно Vовезивање иMеја са решењима VроXлема и
сиFуацијама које су им VреFхоMиле (Hatton & Smith, 1995). Рефле-
ксивно размишљање (reflective thinking) је на најоVшFијем нивоу
намењено решавању VракFичних VроXлема, Vри чему се MоVуш-
Fа и VреVоручује „сумња и зXуњеносF”, Vре неCо шFо се моCућа
решења VроXлема VреMложе.

Дјуи је Vисао и о рефлексивној акцији која се оMноси на Vримену
решења VроXлема о којем се размишља кроз и у Fоку саме акције.
У каснијим раMовима ауFора који су се Xавили овим VроXлемом,
може се VримеFиFи неMвосмислена веза између Fзв. „Vрофесио-
налноC Mеловања” и рефлексија о Mеловању које, у овој цикличној
вези, MовоMе Mо виMљивих Vромена (Gore & Zeichner, 1984). Већ и
на Vрви VоCлеM ово имVлицира VовезаносF са искусFвеним уче-
њем оMраслих и Vоложајем VосмаFрања и рефлексије у разним
моMелима искусFвеноC учења, о чему ће касније XиFи више речи.
Било Xи корисно уVореMиFи овакав цикличан VосFуVак са руFи-
низованом акцијом као изразом имVулса, FраMиције и ауFориFе-
Fа. Рефлексивна акција, за разлику оM руFинске, VреMсFавља ис-
Fрајно и Vажљиво Vромишљено Mеловање (Vромишљање Vраксе)
које је „освешћено” знањима и веровањима, и које је израз оFво-
реносFи, оMCоворносFи и VосвећеносFи. 

СVремни смо за рефлексију, FврMи Шон, каMа се „знање- у- ак-
цији” – врсFа знања коју Vрофесионалци Vримећују каMа Mелују
сVонFано – Vојављује ненамерно и изненаMно (Schon, 1987). Ово
воMи, скоро неочекивано и изненаMно, Mвема врсFама рефлекси-
вносFи – рефлексијаma о акцији (1) – која се Vојављује у Fоку акције
VрекиMајући је и омеFајући је, и рефлексијаma у акцији (2) – која се,
Fакође, Vојављује у Fоку акције, али је не омеFа и не VрекиMа, и Fо
Fако шFо се размишља о њој као и о Fоме како VреоXликоваFи ак-
цију која се оMвија у моменFима Vромишљања. 
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ИMеју о рефлексивном VракFичару (VеMаCоCу, анMраCоCу, со-
циолоCу иFM.), оMносно VракFичару који Vромишља соVсFвену
Vраксу и из рефлексије о Vракси извлачи њена Fеоријска исхоMи-
шFа, Шон развија скоро као ориCиналну иMеју и Vо Fоме VосFаје
чувен. Он Vолази оM VреFVосFавке Mа Vракса, VракFичне MелаFно-
сFи (као шFо је Vоучавање, инсFрукција, FераVеуFски раM лекара
или VсихоFераVеуFа) консFиFуишу самосвојну и сасвим VосеXну
еVисFемолоCију. СуVроFно MоминанFној Fехничкој рационално-
сFи, на којој Vочива савремено Vрофесионално оXразовање, Шон
смаFра Mа се Vрофесионално знање и комVеFенFносF већ саMрже
у Mеловању усVешних VракFичара (VеMаCоCа, анMраCоCа, учиFеља
иFM.), VосеXно у рефлексији-у-акцији („Vромишљању оноCа шFо
раMимо Mок раMимо”) (Schon, 1986), која се Vојављује у VроXлем-
ским сиFуацијама. ОFуMа оXразовање за VракFичне Vрофесије,
Vрема овом ауFору, нужно слеMи моMел учења VуFем Mелања, на-
рочиFу врсFу „шеCрFовања” Vо узору на оXуку музичара, сликара
или Mрамских умеFника.

У својој MруCој књизи (The Reflective Practitioner ), Шон разрађује
рефлексивни VракFикум и суVроFсFавља Cа MоминанFном, нор-
маFивном курикулуму, у коме Fеоријска знања VреMсFављају
основу за решавање VракFичних, инсFруменFалних VроXлема.
Праксу, међуFим, чесFо каракFерише неоMређеносF – у Fом слу-
чају не VосFоји јеMно решење, већ решење зависи оM изXора вреM-
носноC сFава, зависи оM FоCа ком асVекFу сиFуације Vоклањамо
већу Vажњу. 

Шон разликује „знање у акцији” – оно имVлициFно знање које
се саMржи у инFелиCенFним акцијама и које је Fешко верXално
ексVлицираFи, и „Fеорије о акцији” – Vокушај оVиса FоC имVли-
циFноC знања, на основу VосмаFрања и Vромишљања (рефлекси-
је). Док је знање у акцији Mинамично, Fеорије о акцији (оVиси
оVерација и сFраFеCија које корисFимо, Vравила, вреMносFи и
VреFVосFавки којих се Mржимо) су сFаFичке и увек су консFрук-
ције. Оне се Vоново у VракFичној акцији Vроверавају. Те Vровере
и нису нишFа MруCо Mо евалуација научих Fеорија и акција на ос-
нову саме акције, оMносно самоевалуација VракFичара.

До свесноC Vромишљања и криFичке анализе акција оXично
Mолази онMа „каMа нешFо заVне”, каMа се наше Mеловање оMвија
онако како нисмо навикли или VонуMи неочекивани резулFаF,
или је Vак из некоC разлоCа у оMређеном моменFу саCлеMавамо у
MруCачијем свеFлу. 
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„Рефлексија о акцији се може MоCоMиFи накнаMно, Vосле Vрак-
FичноC Mелања или Fако шFо нас изненађење, јер сFвари ’не иMу ка-
ко FреXа’, MовеMе Mо FоCа Mа је Vрекинемо, Mа ’сFанемо и размисли-
мо’” (Пешић, 1998, сFр. 148). 

МоCућа је, мећуFим, „рефлексија у акцији”, и Fо у сиFуацијама
у којима нас Fешкоће на које смо наишли орCанизују Fако Mа Vо-
сFанемо свесни своCа знања у акцији и Mа Cа FренуFно VреисVиFа-
мо и реконсFруишемо – Xез VрекиMања акције. Таква VреисVиFи-
вања воMе ка „ексVерименFу на лицу месFа”, исVроXавању алFер-
наFивних сFраFеCија и VосFуVака.

„ЕксVерименFисање на лицу месFа може MаFи жељени ефекаF
или Vак ново изненађење, које воMи Mаљој рефлексији и исVроXа-
вању алFернаFива” (Schon, 1986, p. 26). 

Цео Fај Vроцес не оMвија се на VоFVуно Mискурзивном и елаXо-
рираном Vлану. По Vравилу, VоFреXна је накнаMна рефлексија,
рефлексија о рефлексији, Mа Xи се он моCао MеFаљно оVисаFи и Mа
Xи Mовео Mо Fрајније Vромене у нашим Fеоријама о акцији саCла-
сним са знањем у акцији. Рефлексија о рефлексији се Mалеко лак-
ше, ако не и искључиво, осFварује у CруVном конFексFу. Мењање
Vраксе и знања о акцији Mешава се скоро искључиво у сиFуацијма
CруVноC исFраживања, оMносно CруVноC (MискурзивноC) Vреис-
VиFивања.

Да Xи VроFумачио Vроцесе самоевалуације VракFичара и оXја-
снио разлику између с@он�ане самоевалуације (која је Mео васVиF-
но-оXразовне Vраксе) и рефлексије о рефлексији (сVосоXносF Mа Mру-
Cима оVишемо оно шFо раMимо и зашFо раMимо), ЕлиоF се Vозива
на ГиMинсову Fеорију сFрукFурације (Giddens, 1984) и њеCове Vој-
мове @рак�ичне и �искурзивне свеснос�и (Elliott, 1993, p. 183–4). 

Прак�ична свеснос� је Xлижа Шоновом консFрукFу рефлексије у
акцији и укључује „Vраћење Fока соVсFвене акFивносFи, физич-
коC и социјалноC конFексFа у коме се оMвија и реакција MруCих”
(Elliott, 1993, p. 184). То, међуFим, још увек не VоMразумева криFи-
чко самоVреисVиFивање, оMносно VреисVиFивање Fеоријских
основа наших акција и акFивносFи. До �искурзивне свеснос�и, а Fи-
ме и Mо Vрилике за криFичко VреисVиFивање и мењање и самих
акција и њихових Fеоријских основа, Mолази Fек онMа каMа их
оXразлажемо MруCима или каMа их суVроFсFавимо MруCим (ал-
FернаFивним) акцијама и Fумачењима. 

Шонова концеVција VракFичних MелаFносFи оXјашњава зашFо
они који имају знања о васVиFању или Vак о VсихолоCији MеFеFа,
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нису нужно и усVешни васVиFачи. Она (знања) уVућују на раMи-
кално MруCачији VрисFуV оXразовању васVиFача, VрисFуV у коме
Xи Xазично, Fеоријско оXразовање васVиFача слеMило и/или Xи
Xило Vаралелно са VракFичним и инFеCрисано у изCрађивање
VракFичних знања, умесFо Mа му VреFхоMи.

Чини нам се VриклаMним и сасвим оMCоварајуће учиниFи на
овом месFу још јеMну MисFинкцију коју није моCуће, на ексVли-
циFном нивоу, наћи коM Шона. Наиме, њеCова Mефиниција �еори-
ја о акцији, као освешћеноC знања у акцији, занемарује јеMан MруCи
извор Fих Fеорија – она научена (усвојена) CоFова, верXална зна-
ња о VракFичној MелаFносFи, која су резулFаF FраMиционалноC
оXразовања. 

МањкавосF VриVреме за неVосреMан VеMаCошки раM сасFоји се
уVраво у неVовезаносFи знања о    (VеMаCошким Vроцесима и Vоја-
вама), која се махом сFичу Fоком сFуMија, и знања �а    (се Vоучава),
која VракFичари изCрађују Fек у Vракси или Fоком VракFичне
оXуке. У најXољем случају, Vроцес оXуке иMе у јеMном смеру, оM
„Xазичних” Fеоријских знања ка њиховој Vримени у Vракси. ОXр-
нуFо, коришћење Fеоријских знања за освешћивање и Vроми-
шљање VракFичноC знања у акцији, које Xи воMило изCрађивању
елаXорираних Fеорија о акцији, најчешће изосFаје у иницијал-
ном оXразовању и инMукцији и Vре неCо се, ако се уоVшFе, јављају
у форми сFручноC усавршавања и Fо у оквиру неких иноваFивних
и исFраживачких VроCрама (Cochran – Smith, 1994). 

Пре неCо шFо се Vрофесионалне Fеорије и иMеје о Vракси моCу
VромениFи, оне се морају иMенFификоваFи и VреVознаFи. У сва-
ком случају, у сVреFном и умешном знању-у-акцији већи Mео „ве-
шFе акције оXелоMањује се, и више неCо шFо смо у сFању Mа каже-
мо, у Fзв. ин�уи�ивном знању (tacit knowledge)” (Schon, 1983, p. 51).
ОсFерман (Osterman, 1990) Vримећује Mа је веома важан Mео ре-
флексивне Vраксе развијање сVосоXносFи арFикулације инFуи-
FивноC знања у циљу усавршавања Vрофесионалних вешFина и
Vроширења каVациFеFа Vрофесионалних знања.

Према ЛесFеру (Lester, 1998), насFавници који рефлексивно
Vромишљају Vраксу, осVосоXљенији су за улоCу Vрофесионалца
VосвећеноC конFинуираном учењу. Они су у Xољој Vозицији за
иницирање Vромена у Vрофесионалној Vракси кроз Vерсонали-
зовану свесF о живоFу учионице и њеној микро-кулFури. 

ЕFвуM и Сил-Колацо (Atwood & Seal-Collazo, 2002) Vримећују Mа
је „рефлексивна Vракса” оXележје MоXре насFаве и MоXроC насFав-
ника, и FреXало Xи Mа VосFане незаоXилазни Mео VриVремања Xу-
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Mућих насFавника. АуFори Vримећују Mа се у лиFераFури схваFа-
ња крећу у расVону 

 „ […] оM зMраворазумскоC схваFања Vојма рефлексивносFи, који
има корене у VросвеFиFељском веровању Mа љуMи моCу Mа чине оF-
клоне и јасно разумеју оно шFа раMе и шFа су, Fако шFо ослоXаћају
сеXе оM омеFајућих факFора за разумно Mеловање”, Mо „схваFања
рефлексивне Vраксе као MосеCнуFоC нивоа FрансформаFивно-ин-
FелекFуалних каVациFеFа личносFи” (Atwood & Seal-Kolazo, 2002, p.
168). 

Ово Vрво, зMраворазумско схваFање и значење, ирелеванFно је
за свакоMневицу учионице. АуFори заFо VреMлажу VосеXан Vро-
Cрам за Vревазилажење оваквих MеволуFивних FенMенција (RDT –
Reflective Dialogues on Teaching):

– Fражи се оM насFавника Mа разуме и схваFи сеXе у Vозицији
коју воMи (pretext),

– Fражи се оM насFавника Mа схваFи реалносF која оXликује
учење (context),

– како насFавник разуме неке моменFе учења и Vоучавања у
свеFлу VреFхоMноC (VрвоC и MруCоC захFева) (text),

– шFа насFавник учи из овоCа (VреFхоMноC), шFо Cа воMи Vреок-
виравању и Vоновном Vромишљању свих корака ове Vроце-
Mуре (нови уCлови и VреFVосFавке) (returning) (Ibid., p. 169).

ВреMносFи, VреFVосFавке и сFраFеCије које VоFкреVљују Fеори-
је и иMеје о Vракси морају се, на неки начин, исVиFаFи, VровериFи
и учиниFи јасним. Уколико FоCа нема, Vрофесионалац-VракFи-
чар се може наћи у Vозицији Mа VоMржава јеMну а VракFично ко-
рисFи MруCу Fеорију, оMносно Fо значи Mа њеCове акције нису
конзисFенFне са намерама и иMејама. У рефлексивној Vракси,
Vрофесионалац може своје акције изложиFи криFичком Vреис-
VиFивању, Vри чему се оFкривају вреMносFи и VреFVосFавке које
консFиFуишу њеCову Vраксу. КаMа Vрофесионалци VосFану све-
сни својих Fеорија, FаMа су свесни и конFраMикFорносFи између
оноCа шFа раMе и оноCа шFа Vрижељкују Mа раMе и чине (сFварноC
и очекиваноC) (Osterman, 1990; Schon, 1988). 

Рефлексивно исFраживање и Vромишљање Vраксе захFева
знање о Vракси и освешћивање Vрофесионалне и личне филосо-
фије. Рефлексије Xез разумевања Vравила или Fехника које кон-
сFиFуишу „MоXру Vраксу” моCу воMиFи Vонављању Cрешака, Mок
рефлексивносF Xез „философске свесносFи” може воMиFи Vрео-
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куVацији Fехникама и VосFуVцима (Lasley, 1989). Шон (Schon,
1988) Vримећује Mа Vрофесионалци уче Mа рефлексивно учесFву-
ју у акцији Fако шFо Vрво уче Mа VреVознају и Vримене сFанMарM-
не Fехнике и меFоMе раMа, након FоCа Vовезују оVшFа и Cенерална
Vравила раMа са VроXлемаFичним случајевима који су каракFе-
рисFични за Vрофесију којом се Xаве, Mа Xи на крају (и Fек након
свих ових акFивносFи) развили и FесFирали нове оXлике раMа и
сазнања каMа уоXичајни оXлици и меFоMе не Vокажу усVех.

РазмаFрајући елеменFарне VосFуVке и вешFине које Xи Vрофе-
сионалац у свом Vослу FреXало Mа VосеMује, МеFeљски (МеFель-
ский, 1980) FврMи Mа је окосница и среMишња Fачка FаквоC ком-
Vлекса сVосоXносFи – сVосоXносF ем@а�ије (ем@а�исања). У окви-
ру FаквоC и FоC VосFуVка „оMвија се Vроцес рефлексије – најзна-
чајнији VосFуVак, механизам и функција усVешноC васVиFноC и
свакоC MруCоC Mеловања” (ИXиM., сFр. 574). ИсFраживања Vосвеће-
на Vроучавању Fзв. социјалне рефлексије, и нарочиFо везом са усVе-
хом VеMаCошкоC Mеловања у корелацији са рефлексивним Vона-
шањем, сVровоMио је у Русији Г. М. МеFељски (Г.И. МеFельский,
1989). По њеCовом мишљењу „рефлексивна Vракса (Mеловање на
основама рефлексивноC Vонашања) јесFе VроCноза Mеловања
сFручњака на основу FоCа шFа корисници њеCових услуCа мисле
о њему” (МеFельский, 1989, сFр. 575). И Mаље, а у вези са сVеци-
фичном MелаFношћу васVиFања, ауFор консFаFује: 

„ПреMсFава VеMаCоCа и анMраCоCа о Fоме како Cа ученици виMе,
шFо нарочиFо MоVриноси усVеху, јесFе резулFаF, Vре свеCа, рефлек-
сивне Vроцене. Пре�авач се.е ви�и очима ученика” (ИXиM., сFр. 576).

КуљуFкина (Ю.Н. КулюFкина, 1989) ексVлициFно FврMи: 

„ШFо развијенија рефлексивна сVосоXносF (Vрофесионалца,
учиFеља, раMника, …), Fо више и веће мајсFорсFво Vоучавања и
већи усVех у оXуци” (ИXиM., сFр. 575 ). 

МеFељски (Г.И. МеFельский, 1989) виMи Fри факFора рефлек-
сивних сVосоXносFи који воMе (MовоMе) разMељеним нивоима Vе-
MаCошкоC мајсFорсFва, у најширем смислу речи (мајсFорсFво у
Vоучавању и учењу): 

– на најнижем нивоу онај који оXучава има фраCменFарне
VреMсFаве о ученику (канMиMаFу) и, нарочиFо, о свом Mело-
вању, … у вези с чим кориCује своје акције,

– на среMњем нивоу он VрилаCођава своје Vонашање,
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– на високом нивоу рефлексивне самореCулације, као усFа-
новљен и научен механизам, он реаCује скоро Xез учешћа
свесFи. „Мера VеMаCошкоC мајсFорсFва је оMређена сFеVеном
и нивоом рефлексивно/ уVрављања” (ИXиM., сFр. 575).

IN MEDIAS RES: O РЕФЛЕКСИВНОМ ПРАКТИКУМУ 
НАСТАВНИКА ПОЧЕТНИКА 

ПосFоје мишљења о Fоме Mа, само у ироничном смислу и не као
VеMеуFолошки Fруизам, акFивну и Mинамичну сиFуацију насFаве
можемо FреFираFи као неVоMложну рефлексивном Vромишља-
њу насFавника. ЗасFуVници овоC сFановишFа FврMе Mа је Fо Fако,
јер је насFавник усреM акFивносFи, Fе не може учиниFи „корак
уназаM”, Vа Vрво рационалисаFи о различиFим алFернаFивним
Vравцима неVосреMноC Mеловања у FренуFку, а након FоCа Vро-
мишљаFи различиFе консеквенце ових алFернаFива. Уколико,
макар и веома Vажљиво размишљао о Fоме како MеловаFи у сва-
ком VојеMиначном моменFу и сиFуацији насFаве, он на крају сеXи
мора VризнаFи Mа се мора оVреMељиваFи о Fоме Mа нешFо чини
или не чини. Према Fоме, насFавник који Mелује је у неку руку
увек �о/ма�ичар – може размишљаFи о XоCаFом расVону моCућих
VосFуVака и раMњи, али Mок Mелује он може чиниFи само јеMну
сFвар у јеMном FренуFку. ЗаCоворници оваквоC концеVFа криFич-
ке рефлексивносFи корисFе Vреширока оXјашњења своC криFи-
цизма, чесFо заснованоC на суMу о VојеMиначном чину Mеловања,
који не може XиFи арCуменF Cенерализације.

Без оXзира на VоменуFу арCуменFацију, сазнање Mа је насFав-
ник у акFивној сиFуацији насFаве исувише заузеF Mа Xи разми-
шљао рефлексивно, не значи Mа је насFава осуђена на VосFојање
као слеVа имVулсивносF и руFинско оMвијање. НасFавници осе-
ћају Mа у насFави моCу MеловаFи Vроницљиво и Vосвећено. КаMа
су у насFави, MоXри насFавници Mелују „свесно” и чесFо са неVо-
среMним увиMом или самоувиMом. Као насFавници, чесFо смо и
сами у Vрилици Mа сеXе заFекнемо (VреFекнемо) у сиFуацији Mа
се „ујеMемо за језик”. У MруCим нам Vриликама, сиFуација и кон-
FексF сами кажу у ком Vравцу и како MеловаFи.

Рефлексивно размишљање и Mеловање насFавника VреMсFа-
вљају среMишњи и неMовољно оXрађен VеMеуFолошки Vојам који
Xи FреXало феноменолошки, филозофски, концеVцијски и емVи-
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ријски исFражиFи. У овом краFком оCлеMу о рефлексивном Vрак-
Fикуму насFавника оCраничићемо се само на феноменолошка
размишљања о MисFинкFивним сFавовима и значају насFавне
Vраксе као рефлексивном Mеловању. 

Можемо се VиFаFи о Fоме CMе и како рефлексивносF уFиче на
VеMаCошку сFварносF? Како је искусFвено моCуће рефлексивносF
осFвариFи? Како је ово различиFо оM концеVFуализација које су
чињене у лиFераFури? Коју врсFу рефлексија и свесноC и смисле-
ноC Mеловања је моCуће осFвариFи у насFави? Које су Fо форме са-
знања и вешFина које информишу или консFиFуишу Vраксу?

ПознаFо нам је ad nauseam Mа се насFавници VочеFници (неCMе
се Vојављује и ознака нас�авници у ин�укцији) Vо Vравилу сусрећу
са великим Xројем VроXлема у инFеракFивној сFварносFи насFа-
ве. Приказаћемо, на VочеFку, иMеалну сиFуацију: FемељиFо Vри-
Vремљен насFавник VочеFник, ексVерF у оXласFи наука које Vре-
Mаје, усVешно савлаMавши Fеорије о развојним Vсихолошким ка-
ракFерисFикама ученика са којима раMи иFM., VосFаје зналац
оVремљен сазнањима о усVешним моMелима насFаве и насFав-
ноC менаџменFа, усVешно комXинује своје VракFичне и Fеоријске
вешFине сFечене у вежXању Fимске сараMње и, кроз уVознавање
са вежXама у VосмаFрању насFаве, сFиче и Vочиње Mа развија
криFичко разумевање филозофских, VолиFичких и Vрофесио-
налних имVликација и VиFања Vрофесионалне Vраксе. Коначно,
Xез оXзира на неискусFво, овај насFавник је сVреман Mа свесно и
савесно „воMи” ученике кроз иноваFивна, MоXро сFрукFурисана,
усавршена VреMавања и лекције.

Није неуоXичајено Mа се, уVркос оMличној VриVремљеносFи,
насFавник VочеFник иVак не сналази у конфликFној и конфузној
с�варнос�и учионице; он се саMа, „очи у очи” са ученицима, суоча-
ва са ризиком развејавања илузија и самозаваравањем, шFо Mово-
Mи Mо FоCа Mа се сви Vланови и анFициVације не уклаVају у нову
реалносF. И некако, неким случајем, сва Fа Fешко сFечена знања
из оXласFи VреMмеFа и научних оXласFи које VреMаје, насFавне
вешFине, васVиFне и оXразовне Fеорије и Vознавање каракFерис-
Fика курикулума, не осFварују се и неоживоFворују кроз реал-
носF насFавне сиFуације. 

Оно шFо насFавник VочеFник у Fаквој сиFуацији саMа не оFкри-
ва јесFе Mа су VоменуFа знања и вешFине Xескорисни, већ је, шFа-
више, још више уXеђен у своју суVериорносF у оMносу на најис-
кусније колеCе. Али, нешFо иVак није у реMу! Усвојена знања и
сFечене вешFине се не Vоказују корисним и оMCоварајућим. Како
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Fо онMа ученици не оMCоварају на VриVремљене имVулсе насFав-
ника? ЗXоC чеCа Cа ученици не ресVекFују? ЗXоC чеCа се осећа као
ауFсајMер? Како се носиFи са сиFуацијама које се мењају Xрже не-
Cо шFо има Vрилику Mа схваFи о чему се раMи? НасFавник се, Fако,
у неMоумици VиFа: 

„Како Fо Mа са Fако MоXрим оценама из меFоMике насFаве маFе-
маFике, са Vознавањем саMржаја и CраMива, MоXрим оценама и зна-
њима из развојне и VеMаCошке VсихолоCије […] нисам у сFању Mа се
аMекваFно носим са неочекиваним VиFањем јеMноC (Xило коC) уче-
ника? Како Fо Mа је у намери Mа сVрече омеFање MисциVлине, мо-
јим сFаријим колеCама Mовољно само Mа VоCлеMају ученике, а мени
Fо не усVева? Како Mа сакријем своју зXуњеносF каMа неко оM учени-
ка уVуFи VримеMXу на моје Vонашање или изCлеM? Како Fо Mа, уVр-
кос наVорном раMу Mа оXјекFивно оценим, мноCи ученици нису за-
Mовољни и Mолазе неVриVремљени на час? Како Fо Mа, уVркос вољи
Mа у своју насFаву уCраMим сва моја знања о моFивисању ученика,
Mође роMиFељ који изјављује Mа је њеCовом MеFеFу MосаMно на мо-
јим часовима? И коначно, зар није чуMно Mа сам, уVркос свим зна-
њима, VриVреми и вежXању насFавне Vраксе и вешFине, мало FоCа
у сFању Mа неVосреMно Vрименим?” (насFавник М. М. (25), неоXја-
вљени маFеријал са фокус CруVе „АлаFи за рефлексију насFавни-
ка”).

НасFавници VочеFници осећају Mа VосFоји раскорак између
оноC шFо су научили о насFави и оноCа шFо оFкрију у неVосреMној
Vракси. ИнсFрукFори, менFори и суVервизори VосFају Fако све-
сни чињенице Mа моMел „@римена знања у @ракси” у VриVреми
млаMих насFавника чесFо није VлоMоносан.

КонцеVF насFавника рефлексивноC VракFичара, јеMним је Mе-
лом оMCовор на чињеницу осећања и свесFи Mа је е@ис�емоло/ија
�ехноло/ије кроз @раксу мањкава, неосеFљива на реализацију мо-
Mела Vо којем Fеоријска знања иCрају акFивну и Mинамизујућу
улоCу у VреврFљивој и енFроVичној сFварносFи учионице (Jack-
son, 1986). 

КонсFанFна Fема, и оVшFе месFо у уверењима и вреMносним
сFавовима насFавника је оно о VримеMXи Mа је живоF насFаве
„Cрозничав”. ЗаисFа, 

„ […] Fешко је изXориFи се за месFо у реMу за коVирање FесFа, не-
VријаFно је искорисFиFи краFки FренуFак Vаузе између MежурсFва
и времена за оXеM, нарочиFо је неVријаFно уколико се нема време-
на за FоалеF уколико је већ означен VочеFак насFавноC часа, Fо за-
хFева инвенFивносF у Vроналажењу оMCовора на мноCоXројне Vри-
Fиске и захFеве аMминисFрације, роMиFеља, ученика, колеCа, Fешко
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је исVуниFи све VосFављене захFеве и оMCовориFи на очекивања, а
оVеF сачуваFи се за оXавезе и у власFиFом Mому” (насFавница П. Б.
(27), неоXјављени маFеријал са фокус CруVе „АлаFи за рефлексију
насFавника”).

Иако је захвално VорFреFисаFи Cрозничаву Vраксу насFавника,
за нас је јеMнако инFересанFно и занимљиво фокусираFи се на
VосеXне феноменолошке сFрукFуре Vраксе и оFвореносF, неоMло-
жносF и неVосреMносF која каракFерише скоро сваки FренуFак
Fекућих акFивносFи у насFави. 

КаMа закорачимо у неку учионицу можемо, чак и леFимичним
увиMом, VримеFиFи заVлеFену VрироMу насFавне Vраксе. У неVо-
среMном оMвијању акFивносFи насFавника (оXјашњавање, исVи-
Fивање, иницирање акFивносFи, наMCлеMање CруVноC раMа уче-
ника, Mискусија, Vокушаји Mа се оMCовори на имVулсе MаровиFих
и мање MаровиFих ученика иFM.), чесFо Vримећујемо неMосFаFак
VросFора и времена за рефлексију, оMлучивање и Mеловање Fј.
Vроналажења рационалних оMCовора на VиFања о Fоме шFа и за-
шFо насFавник нешFо чини или Xи FреXало Mа чини у овим заMа-
Fим околносFима.

КаMа насFавника VиFамо зашFо и како нешFо чини, како се но-
си са неVосреMном сиFуацијом оM FренуFка Mо FренуFка, оXично
се оMCовара Cенерализацијама и анеCMоFски. Ово је у сFвари и за-
исFа Fешко оVисаFи. И уколико се инсисFира на оMCовору, насFа-
вник оXично оMCовара кроз Vричу, жалXама и жалоVојкама, само-
сажаљивим Vошалицама на свој рачун и оVисно. Пракса се оVи-
сује као Vриземан и не мноCо Vривлачан и заносан Vроцес.

Али, оно шFо нас овMе инFересује јесFе Fо шFо се чини Mа су
искази насFавника о соVсFвеној Vракси несаCласни са меFоMоло-
шким, филозофским и Fеоријским схваFањима VроцесуалносFи
рефлексије нас�авника у (или о) акцији и о�лучивање нас�авника за
акцију. ОвMе се можемо VиFаFи о Fоме Mа ли је концеVF насFаве
као рефлексивне Vраксе оMлучивања MосFижан и реално осFва-
рив. МноCи насFавници FврMе Mа су реалносF насFаве и концеVF
насFаве као скруFинизованоC, минуциозно VромишљеноC и раз-
XориFоC Vроцеса рефлексивне акције несаCласни. ИсFина је Mа
насFавници на ова VиFања реFко каMа конкреFно оMCоварају ну-
Mећи Vрецизне разлоCе. Већина њих Vризнаје Mа су у оXавези Mа
Mоносе неXројено мноCо оMлука у Fоку раMноC Mана. Али, каMа Vи-
Fамо исFе насFавнике о Fоме колико рефлексивно Vромишљање
учесFвује у свакој оM ових мноCоXројних „оMлука”, насFавници
јеMнако FврMе и Vризнају Mа у акFуелној Vракси учионице реFко
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каMа оMлучују на основу оваквоC Vромишљања. ЈеMносFавно, ка-
жу и чине оно шFо је VриклаMно и оMCовара FренуFној сиFуацији!

ИскусFва насFавника који су се оMлучили на рационалну ре-
флексију Vраксе, Cоворе нам Mа се, и VореM свесне оMлуке на Fакво
Vромишљање соVсFвеноC Mеловања, уXрзо након FоCа Vојављују
VроXлеми. Они, наиме, VосFају јако фрусFрирани околносFима. У
Fаквој извешFаченој и неVрироMној сиFуацији, насFавник VосFа-
је, у сFвари, у намери Mа рефлексивно освеFли свој раM са учени-
цима, раM на CруVној Mискусији, VрезенFацији иFM. – сме�ња и
@ре@река ло/ици нас�авне је�инице. НекаMа је резулFаF свеCа FоCа
узнаVреMовала самосвесF и оVравMани уFисак насFавника Mа је
консFанFно вреMнован оM својих ученика, шFо може XиFи Vози-
Fивно, али и схизофрено и у најмању руку Fешко искусFво. На-
сFавници Mоживљавају, у Fом случају, VоMелу свесFи о сеXи – „све-
с� о се.и” како се она Vроцењује и оXјекFује оM MруCих и „свес� о
се.и” која се FруMи Mа се ваљано носи са MаFом сиFуацијом.

Као резулFаF исFицања VоFреXе рефлекFовања Vраксе у Vро-
Cраму за оXуку млаMих насFавника (у инMукцији), насFавници Vо-
чеFници су VоM VриFиском захFева Mа Cлавна каракFерисFика Mо-
XроC насFавника VосFане – с@осо.нос� рефлексивно/ @ромишљања
со@с�вене нас�авне @раксе. Али, Fо не значи Mа им се Vружа Vрили-
ка Mа у неCовању FаквоC сFава и у вежXању ове сVосоXносFи моCу
Vронаћи оMCоворе на VиFања о Fоме како се овај Vроцес може на-
учиFи. Неки оM њих оXично MоXију Vоруку Mа не Xи FреXало Mа Xу-
Mу рефлексивни у VреVараFивној и верификаFивној фази насFа-
ве, већ Fо Vре свеCа FреXа Mа XуMу у свим Fренуцима у Fоку неVо-
среMноC извођења и Fо консFанFно свесни сиFуације, Mа Xи FреXа-
ло Mа Fраже оMCоворе на VиFања зашFо и шFа раMе у Fренуцима
Mок Fо раMе и у конFинуираној VоFрази за алFернаFивним меFо-
Mама и оXлицима раMа, консFанFно у сFању Mа се алFернаFивно
VосFаве Vрема уоXичајеном Fоку и режиму раMа, консFанFно у
Fихом размаFрању о вреMносFи ученичких оMCовора и њиховој
алFернаFивној инFерVреFацији социјалноC конFексFа.

УVркос најXољим намерама, сFвари се, иVак, Fако не оMвијају,
не иMе Fо на Fај начин. Оно шFо чини рефлексију у акцији Fешком
јесFе чињеница Mа је „живоF учионице” неVреMвиMив, услован,
веома Mинамичан и Vроменљив. Сваки FренуFак и сиFуација су
сVецифични. Тренуци и секвенце насFаве су неVрекиMан низ ин-
циMенаFа и MоCађаја који захFевају Mеловање и акцију. Мора се,
како навоMе насFавници, Mословно MеловаFи у „хиVу”, „Xрзо Vо-



ФРАГМЕНТИ О РЕФЛЕКСИВНОМ ПРАКТИКУМУ НАСТАВНИКА

ПРЕДРАГ Ж. ЖИВКОВИЋ 533

VуF муње” (муњевиFо).3 ЗаисFа, XиF и сушFина Mеловања у насFа-
ви, на нивоу најелеменFарније временске оCраниченосFи као Mа
не MоVушFа рефлексивни оFклон и оMмак оM неVосреMно заMаFе
сиFуације у намери Mа се размоFре различиFе алFернаFиве и кон-
секвенце конкреFне и увек Vроменљиве насFавне сFварносFи.

Наша суCесFија, овMе, није Mа MоXри насFавници раMе неVроми-
шљено. Оно шFо заVажамо јесFе Mа није исVиFана и исFражена
VрироMа ових мисли и размишљања. Докле CоM неVосреMно Mело-
вање (акција) не учесFвује у MисFанцирању оM сиFуације (као шFо
се Fо Mешава у post hoc рефлексији искусFва) можемо, Mо оMређе-
ноC сFеVена и нивоа, усFановиFи рефлексивни MијалоC са соXом.
МоCло Xи се рећи Mа сеXе VосмаFрамо Mок раMимо, кроз свесF о се-
Xи. Неки насFавници ову мисаоносF оVисују раMије као неку вр-
сFу рас@оложења. 

Феноменолошко оXјашњење FакFичноC Mеловања насFавника
Vомаже у разликовању неколико сFилова инFуиFивне Vраксе: оM
скоро несвесноC Vонашања, Mо сFеVена VоFVуно развијеноC и оM-
неCованоC унуFрашњеC MијалоCа и инFериоризоване свесFи о се-
Xи. 

„ЈеMан Mео мене жели Mа заврши лекцију а MруCи Mео зна Mа Xи
FреXало Mа засFанем и Xавим се VроXлемом који се уVраво Vојавио”
(насFавник К. С. (28), неоXјављен маFеријал са фокус CруVе „АлаFи
за рефлексију насFавника”).

МноCе сFвари које насFавник чини или не чини имају норма-
Fивну ознаку. Нису Fо само циљ и заMаци васVиFања, већ и меFо-
Mе, оXлици, среMсFва иFM. Сви они имају VеMаCошку вреMносF. У
свакој насFавној сиFуацији насFавник може VосFавиFи неXројено
мноCо VиFања о Fоме како MеловаFи: 

„ШFа више а шFа мање оMCовара ученицима? ШFа рећи у овој или
оној сиFуацији? Како VочеFи час? Како Cа завршиFи? Како и коју аF-
мосферу сFварају наизCлеM различиFе акFивносFи ученика и на-
сFавника? Како различиFо VосFуVаFи Vрема ученицима у различи-
Fим сиFуацијама? Како се оXраFиFи оMељењу? Како ученици сеMе,
у којем расVореMу и како Fо уFиче на насFаву? Којим се Fоном оCла-
сиFи? Колико VрилаCоMиFи Fешке саMржаје? Којим ученицима и
како? Која врсFа MисциVлине оMCовара некој сVецијалној сиFуа-
цији? Која су очекивања оMCоварајућа?” (насFавник М. М. (25), маFе-
ријал са фокус CруVе „АлаFи за рефлексију насFавника”).

3 На неким језицима (аugenblick на немачком, оgenblik на холанMском) израз
„моменF” се VревоMи и као „у FреVFају ока”.
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Свако оM ових VиFања можемо VосFавиFи насFавницима, али
ако их они сами сеXи VосFаве, суочавају се са рефлексивним сус-
реFом са самим соXом. У реалним сиFуацијама насFаве насFав-
ници морају, Fако, консFанFно и Xрзо MеловаFи у намери Mа Mе-
монсFрирају смисаоно Vонашање. 
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SUMMARY FRAGMENTS ON TEACHERS’ REFLECTIVE PRACTICUM

In many historical and comparative overviews of the works, in
which there is an analytical discussion of the dominant pedagogical
theories in the twentieth century, John Dewey (Dewey, 1933) is re-
ferred to as the founder and creator of the concept of reflection (re-
flective thought and knowledge) in practice. Reflection as a concept is
understood as the forms and the form of problem solving, as well as
continuously thinking about the causes of problems in situations in
situ, including active and systematically and consistently changing
connecting ideas with solutions to the problems and situations that
preceded them (Hatton & Smith, 1995). Reflective thinking is the most
general level to tackle practical problems, allowing the ''recommend-
ed'' doubts and confusion before proposing possible solutions to the
problem.

Dewey wrote about a reflective action which refers to the use of so-
lutions to the problem and to thinking through the course of the ac-
tion. In later works of the authors who have dealt with this problem,
an unambiguous link can be observed between the so-called ''profes-
sional'' action and the reflection on action which, in this cyclical rela-
tionship, leads to visible changes (Zeichner & Gore, 1984). Already at
first glance, this implies a connection with experiential learning and
adult position of observation and reflection in various models of ex-
periential learning, which will be discussed later. It would be useful to
compare this method with a cyclic action of routine as an expression
of impulse, tradition and authority. Reflective action, as opposed to
the routine, is a consistently and carefully thought-out action (prac-
tice reflection), which is an ''awakened'' knowledge and belief, and
that is an expression of openness, accountability and commitment.

We are ready for reflection, says Schon, when the ''knowledge-in-
action'' - a kind of knowledge that professionals notice when it is act-
ed spontaneously - occurs suddenly and unintentionally (Schon,
1987). This presents, almost unexpectedly and suddenly, two types of
reflection (1) reflection on action which occurs during the action in-
terrupting and interfering with it, and (2) reflections in action which
appears in the action as well as in the disruption and interruption, so
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that we think about her and about how to reshape the action that
takes place in the moments of reflection.

The idea of   reôective practitioners (educators, adult educators, so-
ciologists, etc.), or a practitioner who thinks about his/her own prac-
tice and the practice of reflection draws on its theoretical origins that
Schon develops almost like an original idea that became well-known.
He assumes that the practice of practical activities (such as teaching,
instruction, therapeutic work of doctors or therapists) constitutes an
original and very specific epistemology. Contrary to the dominant
technical rationality that underpins modern professional education,
Schon believes that professional knowledge and competence includes
the effect of successful practitioners (educators, adult educators,
teachers, etc.), especially in reflection-in-action (''reflection of what
we do while doing'') (Schon, 1986), which appears in problem situa-
tions. Hence, the practical education of the profession, according to
the author, necessarily follows the model of learning by doing a par-
ticular kind of apprenticeship modelled on the training of musicians,
artists and drama artists.

In his second book (The Reflective Practitioner), Schon develops re-
flective practicum and confronts it with a dominant, normative cur-
riculum, which constitutes the basis of theoretical knowledge to solve
practical, instrumental problems. Practice, however, that is often
characterized by uncertainty in this case does not become one solu-
tion, but the solution depends on the choice of the value of paragraph,
depending on what aspect of the situation we pay more attention to.

Schon distinguishes knowledge in action, what implicit knowledge
is contained in intelligent actions that are difficult to explicate ver-
bally, and theory of action, an attempt to describe the tacit knowledge
based on observation and reflection (reflection). While knowledge is a
dynamic action, the theories of action (descriptions of the operation
and the strategies they use, rules, values   and assumptions which we
hold) are always a static structure. They are practical checks that are
back in action. These checks are nothing but an evaluation of our the-
ory and action based on the action, and self-evaluation practitioners.

It is believed that only in an ironic sense and not as a pedeutological
truism active and dynamic teaching situation can be treated as a non-
susceptible reflective thinking of teachers. Advocates of this view ar-
gue that this is so because the teacher is in the midst of an activity,
and cannot make a ''step back'' nor the first rationalization of the var-
ious alternative courses of action in the immediate moment, but he
then reflects on the consequences of the different alternatives. And
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even though he thinks very carefully about how to act in each mo-
ment and the situation that continues, he eventually has to admit to
himself that he must determine on something that he does or does not
do. Thus, a teacher who works is in a way still a dogmatist who can
think of a rich range of possible actions and activities, while it may
seem that he can do only one thing at a time. Proponents of this con-
cept of critical reflexivity used to broad explanations of his criticism
that are often based on a single act of the court action, which may not
always be the argument of generalization.

Notwithstanding the aforementioned arguments, finding that the
teacher is an active teaching situation that is too busy to think reflec-
tively, it does not mean that the teaching sentenced to life is a blind
impulsivity and a conduct routine. Teachers feel that they can contin-
ue to operate keenly and dedicatedly. When you are in the classroom,
good teachers act ''knowingly'' and often with a direct review or self-
insight. As teachers, we are often like them in a position to find our-
selves (beat out) in a situation that bites ''language''. On the other oc-
casions, the situation and context tell us in which direction and how
to act.

Reflective thinking and actions of the teacher's centred and insuf-
ficiently treated pedeutological term should demand phenomenolog-
ical, philosophical, conceptual and empirical research. In this short
essay on reflective practicum teachers restrict to just thinking about
distinctive phenomenological attitude and the importance of teach-
ing practice as a reflective action.

We may ask where and how does reflection affect pedagogical real-
ity? Is it in a way that reflectivity can be achieved through experi-
ence? How does this differ from conceptualizations that were made in
literature? What kind of reflection and conscious and meaningful ac-
tion can be achieved in the classroom? What are the forms of knowl-
edge and skills that inform and constitute the practice?

We know ad nauseam that beginning teachers (sometimes occurs
and marks the induction of teachers) typically face a number of prob-
lems in the interactive reality of teaching. We will present, at the be-
ginning, the ideal situation: thoroughly prepared new teachers, an
expert in the field of science that teaches, successfully defeating the
theory of developmental psychological characteristics of students
working with them etc., an expert who becomes a connoisseur
equipped with knowledge about successful models of teaching and
school management, someone who successfully combines the practi-
cal and theoretical skills acquired in the training of team cooperation
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and through learning the exercises in observation of teaching, ac-
quires and begins to develop a critical understanding of the philo-
sophical, political and professional implications and issues of profes-
sional practice. Finally, regardless of the lack of experience, the
teacher is willing to consciously and conscientiously „lead” students
through innovative, well-structured, streamlined lectures and les-
sons.

It is not unusual that, despite the excellent preparation, new teach-
ers still do well in the conflict and confusion of the reality in the class-
room: he is now „face to face” with students, faced with the risk of no
illusions and self-delusion, and with all plans and no anticipation fit to
the new reality. And somehow, by some chance, not  all the hard-
earned knowledge in the subject areas of science and teaching, teach-
ing skills, teaching, and educational theory and knowledge of the
characteristics of the curriculum are fulfilled nor they live the reality
of the teaching situation.

KEY WORDS: teacher, reflective thinking, reflective practicum, nar-
rative study.


