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ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА УЧЕНИКА 
У САВРЕМЕНИМ ДИДАКТИЧКИМ ТЕОРИЈАМА 

Резиме: Савремене дидактичке теорије доприносе критичком сагледавању поступка теоријс-
ког утемељења истраживачког рада ученика. У њима се посебно гледа на позицију учесника 
наставе. Примјеном истраживачког рада, ученика доводимо у субјекатску позицију. Такву 
позицију ученика могуће је објаснити на основу савремених дидактичких теорија. Савре-
мене дидактичке теорије указују на значај критичког сагледавања свих питања везаних за 
истраживачки рад ученика, а посебно питања која се односе на његово организовање и дје-
лотворно планирање. 
Према овим теоријама, истраживачки рад ученика представља планиран и посебно орга-
низован процес учења, чију суштину чини учење путем откривања. На основу проучавања 
савремених дидактичких теорија открили смо већи број теоријских поставки које је могуће 
уградити у теоријске основе истраживачког рада ученика. 
Кључне ријечи: савремене дидактичке теорије, циљеви истраживачког рада ученика, плани-
рање истраживачког рада, теоријске поставке 

1. Увод 

Савремене дидактичке теорије представљају значајно полазиште у теоријс-
ким утемељењима и емпиријским истраживањима различитих васпитно-образов-
них и наставних феномена. Поступак теоријског утемељења истраживачког рада 
ученика мора бити критички сагледан, јер се само на тај начин могу издвојити 
његова специфична обиљежја. За ове теорије се опредјељујемо јер оне омогућавају 
теоријско утемељење већег броја обиљежја истраживачког рада ученика. 

Поред свега наведеног, за ове теорије се опредјељујемо и због тога што се 
у њима посебно гледа на позицију свих учесника наставе. У савременим настав-
ним условима ученици и наставници треба заједно да осмишљавају, планирају, 
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реализују и евалуирају процесе и исходе учења. То је значајно и у погледу учења 
путем истраживачког рада, јер се у таквим, заједничким, активностима повећа-
ва субјекатска улога ученика. Квалитет истраживачког рада ученика одређен 
је нивоом ангажовања свих учесника васпитно-образовног процеса. Такав рад 
омогућава заједничко ангажовање свих ученика и наставника, посебно у фази 
планирања учења путем истраживачког рада. Планирањем таквог учења треба 
сагледати све елементе који могу допринијети квалитетнијем процесу учења. 

Миле Илић наводи да „полазећи од различитих филозофско-гносеолош-
ких учења, интердисциплинарног повезивања дидактике са тангентним наукама 
и одређених методолошких оријентација, дидактичари су развијали различите 
дидактичке теорије помоћу којих су истраживали, објашњавали и рјешавали 
бројне теоријске и практичне проблеме образовања, наставе и учења“ (Ilić, 2002, 
стр. 82). Данас постоји већи број савремених дидактичких теорија. Не улазећи у 
проблематику критеријума класификације тих дидактичких теорија, проучавање 
смо усмјерили на теорије које објашњавају заједничке наставне активности ње-
них носилаца и које могу допринијети ширем теоријском заснивању истражи-
вачког рада ученика. За савремене дидактичке теорије опредијелили смо се због 
тога што се у свима њима на ученика гледа као на субјекат процеса образовања 
и учења. 

2. ИстражИвачкИ рад УченИка У основама клафкИјеве  
 крИтИчко-констрУктИвне дИдактИчке теорИје

Њемачки дидактичар Волфганг Клафки (Wolfgang Klafki) је осамдестих 
година 20. вијека посебну пажњу посветио начелима самоодређивања, солидар-
ности и способности суодлучивања ученика. Ова начела могуће је довести у везу 
са заузимањем истраживачког става, оријентацијом ученика, сарадњом са дру-
гим ученицима и цјелокупним понашањем и дјеловањем ученика у истраживач-
ком раду, те посебно са способностима које се могу развијати примјеном таквог 
учења. 

Клафки сматра да је образовање средишња категорија критичке дидакти-
ке. Примјеном истраживачког рада процес образовања се не нарушава, напротив, 
он постаје природнији процес учења. Такво учење доприноси већим васпитно-
образовним ефектима и омогућава перманентно оспособљавање ученика за са-
мообразовање. Све је то могуће остварити, јер учење путем истраживачког рада 
обухвата континуирано (само)усмјеравање ученика да самостално уче и истра-
жују, а не искључује се и могућност сарадничког истраживања. 

Теоријско упориште учења путем истраживачког рада ученика налазимо 
у општем концепту планирања наставе. Према Клафкијевој критичко-конструк-
тивној теорији, општи концепт планирања учења путем истраживачког рада уче-
ника треба да обухвати: циљеве наставе и учења путем истраживачког рада, 
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суштину учења путем истраживачког рада ученика треба да представља учење 
путем откривања, наставу и учење путем истраживачког рада треба планирати 
и настава је увијек социјални (интеракцијски) процес. Уважавајући претходно 
наведене тезе доприносимо квалитетном процесу учења путем истраживачког 
рада ученика. Да би се квалитет и практично остварио, морамо обратити пажњу 
на перспективно планирање таквог учења. Концепт таквог планирања треба да 
садржи већи број отворених питања, на која добар план мора дати потпуне од-
говоре. 

Клафки под концептом општег одређења циља подразумијева обавезу да 
ученицима пружимо помоћ у развијању способности самоодређивања и солидар-
ности. Управо такве способности су потребне ученицима у процесу учења путем 
истраживачког рада. Те способности треба да обухвате способност за образла-
гање и размишљање, развијену емоционалност, способност дјеловања и посебно 
способност да се осмисле различити приступи на основу задатих циљева. Такве 
способности посебно се могу развијати у процесу учења путем истраживачког 
рада који је прожет интеракцијским поучавањем и учењем. На основу изложеног 
можемо закључити да су за учење путем истраживачког рада неопходни посеб-
но структуирани циљеви. Такво учење није могуће остварити на истом нивоу 
код сваког ученика. Зато, планирањем циљева треба осмислити његове варијанте 
(нивое). У вези с тим, Клафки (1994) наводи четири нивоа циљева учења: најоп-
штији циљ – развој способности самоодређења и солидарности; особност крити-
ке и расуђивања, способност за комуникацију, способност заступања властитог 
стајалишта, али и испољавање тог стајалишта на основу бољег увида; циљеви се 
поближе одређују и разврставају у поједина подручја. Овдје још није ријеч о ди-
ференцијацији по појединим наставним предметима (физика, хемија, математика 
итд.), већ је ријеч о ширим проблемским подручјима, али и о одређеним везама 
између њих и одређивање циљева на нивоу појединих наставних предмета и њи-
хових веза. 

Уважавајући наведене нивое, могуће је говорити о различитој намјени 
учења путем истраживачког рада ученика. Такво учење је могуће примијени-
ти с циљем да ученици развију различите способности за учење. Даље, таквим 
учењем је могуће остварити интегративни приступ, повезујући различите про-
блеме из различитих наставних подручја. Поред тога, учење путем истраживач-
ког рада може се односити на истраживање наставних садржаја из појединих 
наставних подручја. Без обзира на то коју ћемо варијанту истраживачког рада 
примијенити, увијек треба имати на уму да су способност самоодређења или су-
одлучивања и еманципација највиши циљеви учења. Такви циљеви учења треба 
да представљају критеријуме за све остале појединачне педагошке мјере. 

Перспективан план учења путем истраживачког рада ученика треба бази-
рати на тематском структуирању. То значи да треба поставити што више разли-
читих циљева (подциљева) како би се сваки ученик могао приближити одгова-
рајућој теми. Осим тога, у процес учења путем истраживачког рада треба укљу-
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чити социјалне циљеве учења. Учење путем истраживачког рада максимално 
треба усмјерити на ученике. Зато је посебно битно да осмислимо начине којим 
ћемо евалуирати остварени процес учења. 

Темељно питање у планирању, а тиме и у учењу путем истраживачког рада 
односи се на проблем доступности садржаја и могућности његовог приказивања. 
Постоје различите могућности за приближавање наставних садржаја ученицима 
у процесу истраживачког рада. Наставни садржај могуће је учинити приступач-
ним путем приказивања у различитим медијима, на основу проблематизовања 
и, што је најважније, наставни садржај се може креирати (стварати) у процесу 
учења путем истраживачког рада ученика. 

Клафкијева теорија има посебну вриједност за теоријско утемељење ис-
траживачког рада ученика зато што она објашњава значај методичког структуи-
рања процеса поучавања и учења. Према Клафкију, нови концепт наставе засни-
ва се на концепцијама поучавања и учења, који су прожети анализом наставне 
интеракције. Методичку структуру поучавања и учења у истраживачком раду 
морамо базирати на промјенљивом концепту неопходних, али и могућих облика 
организације и реализације таквог учења. Учење и поучавање посебно долазе 
до изражаја у интеракцијским процесима у истраживачком раду ученика. Зато 
треба примјењивати поступке ефикасног учења као што су учење рјешавањем 
проблема и учење путем открића. Учење откривањем и поновно доживљавање 
и разумијевање су облици учења који се надопуњавају и вишеструко преплићу, 
посебно када се у таквим облицима учења поучавање одвија између ученика. 

Из свега наведног произилази да је планирање истраживачког рада уче-
ника изузетно комплексна педагошка активност. У том погледу, Клафки препо-
ручује да се у планирање наставе укључе сви наставници и по могућности и 
ученици. На тај начин доприносимо развијању способности самоодређења, су-
одлучивања и солидарности. 

3. ИстражИвачкИ рад УченИка У свјетлУ  
 ШУлцове теорИје поУчавања 

Ученик треба својим дјеловањем да реализује различите активности у 
процесу учења путем истраживачког рада. У таквом учењу сваки ученик може 
остварити своје „самооставрење“, ученици се више могу упућивати једни на 
друге и развијати међусобну одговорност. Такво педагошко и дидактичко дјело-
вање обухвата читав низ међусобно повезаних и сложенеих активности, почев од 
анализе, планирања и реализације истраживачког рада, вођења ученика, вредно-
вања напретка у оспособљавању за учење и поучавање. Слична тумачења могуће 
је пронаћи у Шулцовој (Wolfgang Shulz) теорији поучавања. 

Према Шулцу, школа и настава су противрјечна подручја друштвеног жи-
вота и представљају поље дидактичког дјеловања. Полазећи са ових позиција, 
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Шулц је настојао изградити дидактичку теорију поучавања и своја виђења наста-
ве исказати у виду једног модела. Свакако да је овдје ријеч о изузетно квалитет-
ном моделу, на основу кога се могу моделовати различити поступци учења. Тако 
и истраживачки рад ученика, и поред тога што га настојимо теоријски утемељи-
ти, треба да има обиљежја практичног модела. Зато истраживачки рад ученика 
треба с једне стране бити практични модел или поступак (облик) теорије, и с 
друге стране реализација одређеног теоријског приступа. 

Ученици у настави треба да доживе потпуну еманципацију. Она обухва-
та могућности стицања трајних способности за учење. Зато наставу треба ос-
мишљавати на различите начине, уводећи различите поступке који доприносе 
оспособљавању ученика за учење и развијање различитих способности. Учење 
путем истраживачког рада ученика одређујемо као специфично дидактичко дје-
ловање. Такво дјеловање има за циљ споразумијевање свих учесника, без обзира 
на то да ли они поучавају или примарно уче. Најбитинији структурни елементи 
таквог дјеловања у истраживачком раду су: циљеви истраживачког рада, настав-
не ситуације од којих ученици и наставници могу поћи, елементи којима се пос-
редује (методе, медији, организациони облици), на основу којих се може стићи 
до одређеног истраживачког циља (Shulz, 1994). 

Ученици и наставници треба да буду истински интеракцијски партнери, 
који се разумију под условом да су упућени на исту ситуацију (услове). Према 
томе, ученици могу бити носиоци учења путем истраживачког рада ако „схвате 
намјере наставника и прихвате планиране и припремљене дидактичке радње на 
жељени начин и са свога гледишта“ (Ilić, 2002, стр. 92). Оваква размишљања ука-
зују на важност и сложеност планирања истраживачког рада ученика. За учење 
путем истраживачког рада неопходни су прецизно дефинисани истраживачки 
циљеви. Таквим циљевима исказујемо намјере (интенцију), али указујемо и на 
тему (подручје истраживања). 

Шулц у настави заговара такве ситуације у којима ће ученици „распо-
лагати“ сами са собом. У настави треба да се развијају компетенције, односно 
усвајају знања, развијају способности и ставови. Без тога ученици не могу до-
живјети ни личну, ни друштвену афирмацију. Учење путем истраживачког рада 
омогућава промовисање аутономије и самоодређења сваког ученика. Поред тога, 
такво учење доприноси развијању солидарности. 

Настава и школа имају посебну улогу у социјалном дјеловању. „Само-
производња ученика као оријентисаних чланова друштва способних да дјелују 
не може се остварити без споразумијевања с њима о задатку, намећући им, без 
њиховог суодлучивања“ (Schulz, 1994, стр. 39). Споразумијевање је одређено 
институционалним условима с једне, и могућношћу ометања или неког другог 
значења, с друге стране. На основу су-мишљења, су-дјеловања, су-осјећања раз-
вијају се компетенције и остварује се већа аутономија ученика. Она је посебно 
важна када се одвија учење путем интерактивног истраживачког рада. У истра-
живачком раду је потребна интеракција која омогућава сједињавање компетен-
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ција, аутономије и солидарности као интенције и стварног, личног и социјалног 
искуства упућеног или одређеног темом. На основу свих тих компоненти треба 
успоставити равнотежу. Учење путем истраживачког рада ученика не може се 
реализовати као интеракцијски процес ако се између стварног, осјећајног и со-
цијалног искуства не оствари равнотежа. Потпуну представу о истраживачким 
циљевима могуће је добити на основу истраживачке теме и интенционалног ас-
пекта. Намјере остварујемо на основу предметних подручја (услова). Оне посеб-
но долазе до изражаја у интерактивном учењу. 

Шулц је посебну пажњу посветио питању планирања наставе. Иако је он 
разликовао четири нивоа планирања, планирање учења путем истраживачког ра-
да ученика може имати сљедеће облике: планирање истраживачког рада ученика 
у оквиру једног наставног предмета, интердисциплинарно планирање истражи-
вачког рада (у оквиру више наставних предмета), планирање појединих настав-
них јединица, планирање у процесу истраживања с циљем одређивања истражи-
вачког тока (процјена времена за истраживање, потребне методе, облици и сл.) 
и конкретно (корективно) планирање ако се покаже да одабрани истраживачки 
поступак није поуздан. 

Планирање истраживачког рада ученика треба да се одвија дужи времен-
ски период. Значајно је да сваког ученика оспособимо за ту активност, јер за оне 
који дјелују у истраживању „неће бити пожељно оно што нема жељени учинак, 
нити ће га занимати дјелотворност оног рада чију пожељност није испитао и 
не може образложити партнерима у својој ученичко-учитељској групи“ (Schulz, 
1994, стр. 50). Субјекти учења путем истраживачког рада треба да буду компе-
тентни, самостални, независни и солидарни ученици. Такви ученици су оспо-
собљени за самостално, као и за кооперативно (сарадничко) учење. Темељна 
питања теорије поучавања су шта треба поучавати, ко учи и од кога.  Истражи-
вачки рад ученика, заснован на дјелотворном поучавању, може дати одговор на 
постављена питања. 

4. ИстражИвачкИ рад УченИка У поставкама 
 теорИје кУрИкУлУма крИстИне мелер 

Учење путем истраживачког рада ученика није могуће реализовати без 
одговарајућег плана. Планови су неопходни, јер без њих се не може оптимали-
зовати процес учења путем истраживачког рада ученика. Ове поставке је могуће 
довести у везу са теоријом курикулума, коју је терминолошки означила и научно 
образложила Кристина Мелер (Christine Möller). 

Курикулум је план за састављање и реализацију наставних јединица. План 
треба да садржи исказе о циљевима учења, организацији и контроли учења. Не 
постоји јединствен курикулумски дидактички модел. Курикулум се може изради-
ти на основу различитих модела, по моделу берлинске дидактичке школе, према 



Б. Микановић: ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА УЧЕНИКА

145

кибернетичком моделу и другим теоријским поставкама. Тако је и у планирању 
учења путем истраживачког рада ученика потребно поћи од различитих модела 
учења. Посебно су битни модели који подразумијевају већу независност, однос-
но самосталност ученика у процесу учења. 

Мелерова се опредјељује за термин циљно усмјерени приступ. Циљеви 
учења представљају битно обиљежје сваког дидактичког приступа, стратегије 
или модела. Дакле, истраживачки рад ученика, као специфичан поступак (мо-
дел) учења, треба да буде препознатљив по истраживачким циљевима. Поступак 
одређивања (дефинисања) истраживачких циљева представља веома комплексну 
активност. У вези с тим, Мелерова (1994) указује на то да су сљедеће претпостав-
ке прихватљиве: одређивање циљева представља средишњи задатак израде кури-
кулума, треба приказати употребљив инструментариј за израду циљева, циљеве 
треба једнозначно описати, прецизни циљеви су неопходна, али не и довољна 
претпоставка за избор дјелотворних метода и успјех поучавања и учења може се 
испитати само на темељу циљева. 

Уважавајући наведене претпоставке, могуће је осмислити план учења пу-
тем истраживачког рада. Без њега се не може остварити процес истраживања. 
Добар план истраживачког рада треба да има најмање три процеса (дијела): пла-
нирање (припрема) учења путем истраживачког рада, организовање истраживач-
ког рада и контрола учења оствареног путем истраживачког рада. 

Планирање истраживачког рада треба да обухвати одређивање циљева ис-
траживања. Након тога, треба планирати најприхватљивије стратегије на основу 
којих се могу остварити постављени циљеви. Пожељно је да се на крају истра-
живачког рада примијене поступци којима се може провјерити и утврдити на ком 
су нивоу остварени истраживачки циљеви. Резултати истраживачког рада уче-
ника зависе од реално постављених истраживачких циљева. Планирање истра-
живачког рада могуће је остварити на основу сљедећег упутства: прикупљање 
(састављање) циљева учења путем истраживачког рада – неопходно је сакупити 
што већи број циљева који се могу везати за одређени истраживачки садржај, 
описивање циљева истраживачког рада – неопходно је што јасније описати обли-
ке понашања као и садржаје на којима их ученик може остварити, распоређивање 
циљева – нпр. према жељеном или могућем нивоу, циљеве можемо распоредити 
према Блумовој таксономији циљева учења и одлучивање у вези са истраживач-
ким циљевима – сагледавање реалних могућности, уважавање предиспозиција 
ученика, услова у школском учењу и сл.

У прикупљању циљева треба поћи од наставних програма. Најчешће су 
циљеви у њима нејасно и вишезначно одређени. Квалитетан истраживачки рад 
ученика подразумијева прикупљање циљева из различитих извора (уџбеници, 
научна и стручна литература итд.). Прикупљени циљеви могу имати различиту 
формулацију. У почетку примјене учења путем истраживачког рада имплицитно 
задане циљеве могуће је замијенити експлицитним и на тај начин допринијети 
њиховом већем разумијевању. 
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У сваком циљу „можемо разликовати садржајни дио и понашање, при 
чему – према бихејвиористичком приступу – садржајни аспект чини стумулс, а 
аспект понашања представља компоненту реакције, прецизно одређивање ваља 
провести на оба подручја“ (Möller, 1994, стр. 84). Према томе, истраживачки циљ 
је једнозначно одређен када је њиме наведено: шта ученик тачно треба учинити, 
на чему и у којим ситуацијским условима он то треба учинити, по чему ваља 
идентификовати правилно понашање или продукт (Möller, 1994). 

Одлучивање о циљевима истраживачког рада ученика обухвата читав низ 
активности. Увијек морамо поћи од процјене психофизичких могућности учени-
ка, а затим и од сагледавања битних услова за организовање истраживачког рада 
ученика. Такав рад посебно захтијева флексибилност у погледу потребног вре-
мена за истраживање. У ограниченом времену сви ученици не могу остварити 
предвиђене циљеве. 

Пожељно је да ученици у истраживачком раду, организованом према циљ-
но усмјереном приступу, прођу кроз сљедеће кораке: опис метода истраживачког 
рада (нове истраживачке поступке треба експлицитно описати), класификација 
наставних метода, избор наставних метода и продукт процеса истраживања. 
Примјена наведених корака посебно је значајна у почетку примјене истраживач-
ког рада. Разрађени циљеви истраживачког рада постају битан критериј за избор 
метода и поступака у истраживачком подухвату ученика. Избор циљева и метода 
истраживања могуће је вршити примјеном теорије одлучивања. 

5. ИстражИвачкИ рад УченИка У свјетлУ вИнкелове  
 крИтИчке теорИје наставне комУнИкацИје 

У ширем теоријском утемељењу истраживачког рада ученика, као поступ-
ка ефикасног сазнања и учења, не треба заобићи питање наставне комуникације. 
Овај педагошки феномен посебно расвјетљава савремена дидактичка теорија о 
наставној комуникацији Рајнера Винкела (Rainer Winkel). Овај научник је пошао 
од става да је дидактика критичка и комуникативна теорија поучавања и учења. 
Критичка је јер не прихвата некритички постојећу наставу, а и комуникативна је 
зато што наставу схвата као комуникацијски процес. Људски живот је комуника-
тиван и мора се заснивати на планирању. 

Према овој теорији, критички аспект наставе односи се на могућност ње-
ног побољшања. Сваки процес учења је усмјерен на остваривање постављених 
циљева. Пожељно је да сваки процес учења буде прожет критиком. То посебно 
омогућавају флексибилни процеси учења, какво је и учење путем истраживач-
ког рада. Учење путем истраживачког рада је могуће константно побољшавати. 
Битно је да ту активност изводе ученици сами и између себе, јер ће у том случају 
истраживачки рад бити комуникативнији процес учења. Дакле, истраживачки 
рад ученика је могуће развијати као комуникативан и критички процес учења. 
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Комуникација се у процесу учења путем истраживачког рада ученика 
заснива на већем броју елемената: перманенција, однос, одређеност, економич-
ност, институција, очекиваност, правила и улоге, садржаји и односи, контрола, 
сметња, средство или властити циљ. Планирање и критичко сагледавање учења 
путем истраживачког рада ученика треба сагледати у односу на већи број наведе-
них елемената. У учењу путем истраживачког рада ученик не може а да не кому-
ницира, било са изворима знања, било са другим субјектима у настави. Садржај 
учења путем истраживачког рада омогућава успостављање одређених односа 
(поучавање, учење). У таквом учењу ученици могу имати различите улоге, што 
допирноси успостављању квалитетније комуникације. У истраживачком раду 
треба поставити циљ да ученик критички промишља о објективној стварности, с 
намјером да у сваком новом истраживачком раду њеном истраживању приступа 
са повећаним захтјевима. 

Дакле, учење путем истраживачког рада је комуникативни процес и поу-
чавање и учење у њему треба да постану комуникативнији, „више усмјерено на 
ученика, кооперативније, транспарентније, мање подложно сметњама, ученици 
би више морали суодлучивати о настави и о себи самима итд.“ (Winkel, 1994, стр. 
99). Таквим захтјевима доприноси отворена, интегрисана, и истраживачка наста-
ва. У истраживачком раду се може остварити захтјев да поучавање и учење буду 
више комуникативни и више усмјерени на ученика. То се посебно остварује када 
се организује сараднички истраживачки рад ученика. Континуираном примјеном 
таквог рада ученици ће се све више оспособљавти за суодлучивање. 

Најближа критичко-комуникативној дидактици је теорија образовања и 
теорија поучавања. Критички посматрано, „теорији образовања и теорији поу-
чавања, које из свог предмета претежно искључују поремећене, противрјечне 
и скривене наставне процесе, критичко-комуникативна дидактика предбацује 
удаљеност од школске свакодневице. Теорији курикулума и кибернетичко-ин-
формативној теорији она предбацује бескурпулозно запостављање критичко-
еманципативних момената, те отворено заступање манипулацијских техника“ 
(Исто, стр. 101). Учење путем истраживачког рада ученика је специфичан дидак-
тичко-методички поступак учења, који омогућава да се битније превазиђу недо-
стаци претежно предавачке наставе. 

Илић (2002) истиче да се критичко-комуникативна дидактичка теорија 
динстанцира од отвореног заступања манипулативних техника у поучавању и 
учењу. Зато истраживачки рад треба базирати на избору власитих концепата, јер 
тиме доприносимо да се „туђе“ управљање значајно смањује. Истраживачки рад 
омогућава еманципацију ученика, посебно када се такво учење континуирано 
примјењује. Томе посебно доприноси наставниково адекватно планирање истра-
живачког рада, јер ученици у почетку његове примјене нису значајно оспособље-
ни за ту активност. 

Критичко-конструктивна теорија указује на структуру наставе, њене ком-
поненте и аспекте, на основу којих је могуће вршити проучавање процеса и ефе-
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ката учења у њој. Пожељно је да и у погледу аспеката учења путем истраживачког 
рада осмислимо читав низ компоненти, на основу којих ће се такав процес учења 
моћи перманентно побољшавати. Компоненте или аспекти истраживачког рада 
ученика могу бити: посредовање – обухвата све едукацијске поступке суочавања 
са стварношћу (презентације, одговарање, подстицање, средства за поучавање, 
учење и вјежбање, наставне методе, артикулацију учења путем истраживачког 
рада, питања организације и сл.); садржајна компонента – њоме обухватамо оно 
што се може обрадити учењем путем истраживачког рада; компонента односа 
– учење путем истраживачког рада ученика не састоји се само од поучавања и 
учења на одређене начине, већ се ти процеси спонтано одвијају у одређеним 
односима. Компоненте односа могу обухватити елементе социјалне интеракције 
(заузимање личних ставова, давање упутстава, пружање конкретне помоћи), 
смјерове (интеракција коју усмјерава ученик или наставник) и различите облике 
комуникације; компоненте сметњи – конципирањем учења путем истраживачког 
рада треба предвидјети могуће сметње, које могу бити различитих врста, поти-
цати од различитих субјеката, имати различите смјерове и које могу изазивати 
различите посљедице; компонента евалуације – у учењу путем истраживачког 
рада ученика не можемо прихватити инструментално-субјективистичку евалуа-
цију, јер она служи селекционисању што није прихватљиво (Winkel, 1994). 

Истраживачки рад обухвата различите активности у којима ученици кому-
ницирају са различитим субјектима. Унапређивањем квалитета процеса учења у 
истраживачком раду унапређиваће се и критички приступ сваког ученика у кому-
никацији. Све се то не може остварити за један школски час, већ се континуираном 
примјеном истраживачког рада оспособљавају и ученици и наставници. Имајући 
то у виду, планирање истраживачког рада треба заснивати на исцрпној анализи. 
Ученици и наставници заједно треба да планирају такво учење, али учење путем 
истраживачког рада максимално треба усмјерити на ученика. Такво учење омо-
гућава свим учесницима да постану равноправни судионици у процесу учења и 
комуникације. Заједничке активности ученика у учењу путем истраживачког рада 
допирносе да се ученици лакше ослобађају непотребних и погрешних знања, да 
више испољавају солидарност у еманципацији свих субјеката, да лакше уклањају 
дистракторе у учењу и посебно да развијају способности комуникације. 

6. ЗакљУчцИ 

На основу проучавања савремених дидактичких теорија, указали смо на 
потребу испуњавања неопходних услова, без којих се учењем путем истражи-
вачког рада не би остварили већи васпитно-образовни ефекти. Квалитет истра-
живачког рада одређује ниво ангажовања ученика, али и свих осталих учесника 
који на посредан или непосредан начин доприносе таквом учењу. Дакле, пози-
цију ученика и осталих учесника у процесу учења путем истраживачког рада 
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могуће је сагледати на основу савремених дидактичких теорија. Према овим те-
оријама, ученици и наставници заједно могу осмишљавати, планирати, реализ-
товати и евалуирати процес учења. То је потребно и у погледу истраживачког 
рада ученика. Иако се у таквом раду нагласак ставља на ученике, они ипак нису 
оспособљени да самостално планирају, организују и реализују све активности 
у истраживачком раду, као и да вреднују процес таквог учења. Зато у тим ак-
тивностима посебно до изражаја треба да дођу савремене функције наставника 
(стратег, планер, програмер, релаизатор, верификатор). 

Савремене дидактичке теорије су незаобилазне у конципирању учења пу-
тем истраживачког рада, због тога што оне имају важно мјесто у разматрању 
реформе образовања, али и у промишљању о новим поступцима учења, на ос-
нову којих се могу остварити већи васпитно-образовни ефекти. Ове теорије су 
усмјерене ка дидактици која је отворена за нове форме наставне праксе, за нове 
идеје које наставнику дају већу слободу и компетентност, и посебно за дидактику 
која је више усмјерена на ученика и његову индивидуалност. Према савременим 
дидактичким теоријама, ученик је субјект процеса образовања и учења. Учећи 
путем истраживачког рада, ученик све више постаје субјект који је способан да 
самоусмјерено учи. 

На основу проучавања Клафкијеве критичко-конструктивне теорије, мо-
гуће је издвојити неколико поставки које могу бити уграђене у теоријске основе 
истраживачког рада ученика. Истраживачки рад ученика представља специфи-
чан процес учења, односно то је посебно планиран и дидактички модел учења. 
Најприхватљивији модели за истраживачки рад ученика су модели откривајућег 
учења. Учење путем истраживачког рада ученика може се остварити на основу 
посебно структурираних наставних садржаја. 

Према Шулцовој теорији, истраживачки рад представља учење на основу 
различитих активности учења и поучавања. Учење путем истраживачког рада 
може се одвијати у моделима кооперативног учења. Према овој теорији, истра-
живачки рад ученика треба да предстваља посебно планиран процес учења. 

Теорија курикулума Кристине Мелер има изузетан научни значај за тео-
ријско утемељење учења путем истраживачког рада ученика. Такво учење треба 
планирати. Добар модел истраживачког рада треба да има најмање три дијела 
(процеса): планирање (припремање), организацију и контролу учења. У креи-
рању програма истраживачког рада посебну пажњу треба обратити на циљеве. 
Из природе истраживачких циљева јасно треба да буде видљиво шта ученици 
треба да учине, које су наставне (истраживачке) ситуације неизбјежне и шта је 
то што можемо прихватити као продукт и исход истраживачког рада ученика. 
Дакле, према овој теорији, учење путем истраживачког рада ученика представља 
планиран процес учења, са посебним нагласком на истраживачке циљеве. 

С аспекта Винкелове критичке теорије наставне комуникације, конципи-
рање (планирање) истраживачког рада треба да обухвати објашњења на основу 
чега ће ученици посредовати, шта се може научити (истражити, обрадити) у ис-
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траживачком раду, које односе ученици могу успоставити приликом истражи-
вања, како превазићи сметње и застоје и посебно на који начин евалуирати такво 
учење. Винкелова критичка теорија наставне комуникације представља упориш-
те према којем се може организовати кооперативни истраживачки рад ученика. 

Савремене дидактичке теорије, више него било које друге, указују на зна-
чај критичког сагледавања свих питања везаних за истраживачки рад ученика, 
а посебно питања која се односе на његово организовање и дјелотворно пла-
нирање, те на улоге његових учесника. Према овим теоријама, истраживачки 
рад ученика представља планиран и посебно организован процес. Планирањем 
таквог учења не треба изоставити активности које ученици могу примијенити у 
истраживачком раду. Према овим теоријама, учење откривањем чини суштину 
учења путем истраживачког рада ученика. 

Проучавање савремених дидактичких теорија омогућило нам је да сагледа-
мо дидактичко-методичке основе истраживачког рада ученика и да откријемо већи 
број теоријских поставки које је могуће уградити у његове теоријске основе, али и 
у структуру неке будуће посебне педагошке теорије о истраживачком раду учени-
ка. Међутим, проучавањем савремених дидактичких теорија, ако изузмемо моделе 
проблемског и откривајућег учења, нисмо остварили значајнији помак у откривању 
различитих модела учења који су прикладни за учење путем истраживачког рада. 
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Summary: Contemporary didactics theories have contributed to critical understanding of theoretical 
foundations of pupils’ research work. They particularly highlight the roles of the participants in 
the teaching process. When research work is introduced into the classroom, pupils are brought 
into the subject position. This position can be explained by contemporary didactics theories. They 
indicate to the significance of critical understanding of all issues related to pupils’ research work, 
particularly to issues that deal with organization and successful planning.  
According to these theories, pupils’ research work is a planned and well organized learning process, 
which rests on learning through inquiry. The study of contemporary didactics theories helped us 
find a number of theoretic assumptions that can be implemented into the theoretic grounds of 
pupils’ research work. 
Key Words: contemporary didactics theories, goals of pupils’ research work, research work 
planning, theoretic assumptions. 




