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Алек сан дра С. Мак си мо вић1

Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја за вас пи та че, Ша бац

СТАН ДАР ДИ ПО СТИГ Ну ЋА учЕ НИ КА  
ИЗ ПЕР СПЕК ТИ ВЕ НА СТАВ НИ КА

 

     Наставници су један је од кључних фактора реализације и успеха реформских 
процеса у систему васпитања и образовања. У раду је испитано мишљење учитеља 

и наставника о томе колико је значајно дефинисање стандарда, као и каква је улога дефинисаних 
стандарда постигнућа и која су ограничења у њиховој примени. Такође, испитано је у коликој мери 
се у изради писаних припрема за час наставници руководе дефинисаним стандардима. Узорак 
истраживања чинило је 290 учитеља и наставника и анализирана је 51 писана припрема за 
наставни час. На основу резултата добијених у овом истраживању могу се констатовати 
одређене разлике у исказима наставника о значају дефинисања стандарда постигнућа ученика и 
учесталости одређивања и навођења стандарда у писаним припремама за наставни час: више 
од половине анкетираних наставника наводи да је значајно и више од трећине да је веома 
значајно дефинисати стандарде постигнућа, а од 51 анализиране припреме из узорка, стандарди 
су наведени само у две. Резултати овог истраживања могу да буду корисни како учитељима и 
наставницима тако и креаторима образовне политике, јер указују на значај већег укључивања 
учитеља и наставника у реформске процесе и континуирану подршку коју им треба пружити 
приликом увођења стандарда постигнућа ученика као регулатора наставног рада.

     стандарди постигнућа ученика, учитељи, наставници, писане припреме за 
наставни час.

увод

По че ци кон цеп та обра зо ва ња за сно ва ног на стан дар ди ма ве зу ју се за осам де-
се те го ди не XX ве ка и из ве штај аме рич ке На ци о нал не ко ми си је за обра зо ва ње На
ци ја у ри зи ку: ну жност обра зов не ре фор ме, ко ји је до вео до жу стре де ба те о по тре би 
за ко ре ни тим про ме на ма у обра зо ва њу (Mar za no & Ken dall, 1998). До ку мент На ци ја у 
ри зи ку за сни ва се на иде ји да сва де ца, без об зи ра на пол, на ци о нал но по ре кло, со-
ци о е ко ном ски ста тус, има ју пра во на обра зо ва ње и на це ло вит раз вој. Обра зо ва ње 
је у овом до ку мен ту  пред ста вље но као је дан од чи ни ла ца од ко јег за ви си на пре дак 
или гу бље ње ли дер ске уло ге САД у све ту (A Na tion at  Risk, 1983). По шло се од ста ва да 

1 Е-mail: alek san dra mak si mo vic82@gmail.com

UDK - 371.26-057.874
DOI: 10.5937/nasvas1602279M

Оригинални научни рад
НВ год. LXV 2/2016.

Апстракт

Кључне речи:



Максимовић, А. • Стан дар ди по стиг ну ћа уче ни ка... • НВ год. LXV  бр. 2/2016, стр. 279–296.

280

осред њи ре зул та ти у обра зо ва њу не сме ју да се при хва те као до вољ но до бри.2 Овим 
из ве шта јем на гла ше но је да из гле да као да је аме рич ко дру штво за бо ра ви ло основ ни 
циљ шко ло ва ња – оства ри ти нај ви ше мо гу ће по стиг ну ће де це и под сти ца ти ди сци-
пли ну по треб ну да се ви со ко по стиг ну ће оства ри. 

Раз вој кон цеп ци је обра зо ва ња за сно ва ног на стан да р ди ма на ста вљен је у САД 
и то ком де ве де се тих го ди на XX ве ка, а те жња за стан дар ди за ци јом у аме рич ком 
обра зо ва њу кул ми ни ра ла је 2001. го ди не, ка да је до нет за кон Ни јед но де те не сме да 
за о ста је. По овом за ко ну све аме рич ке др жа ве ду жне су да усво је обра зов не стан-
дар де, да раз ви ју си сте ме про це не по стиг ну ћа, да пра те ре зул та те шко ла и да по мог-
ну шко ла ма у ко ји ма уче ни ци не оства ру ју ви со ка по стиг ну ћа. Та ко ђе, ис так ну то је да 
је ва жно да шко ле во де еви ден ци ју о успе ху сва ког уче ни ка, са по себ ним на гла ском 
на де цу из тзв. ри зич них гру па. Број стан дар ди зо ва них те сти ра ња по ве ћан је са три 
на се дам пу та го ди шње. Од ре ђи ва њем вре мен ског ро ка, до 2014. го ди не, по ве ћа на 
је од го во р ност шко ла за по сти за ње де фи ни са них стан да р да. Осим то га, по овом за-
ко ну, шко ла свим уче ни ци ма, без из у зет ка, мо ра да пру жи усло ве да по стиг ну про пи-
са не стан дар де (No Child Left Be hind, 2001). 

У зе мља ма Евр оп ске уни је ре фор ма обра зо ва ња за сно ва ног на стан дар ди ма 
за по че ла је не што ка сни је у од но су на САД и ве зу је се пре све га за ре зул та те оства-
ре не на ин тер на ци о нал ним те сти ра њи ма уче ни ка (PI SA, TIMSS). Ка рак те ри сти чан је 
при мер Не мач ке, где је на кон не за до во ља ва ју ћих ре зул та та на те сту PI SA 2000 пот-
пу но ре фор ми сан обра зов ни си стем. Нај ва жни ји ефе кат ове ре фор ме пред ста вља 
уво ђе ње на ци о нал них стан да р да по стиг ну ћа уче ни ка за свих 16 не мач ких са ве зних 
по кра ји на, што је по том ини ци ра ло број не про ме не у до та да ве о ма де цен тра ли зо ва-
ном си сте му (Hu ber, 2006; Kli e me еt al., 2003). 

На гла си мо да су у Ср би ји стан дар ди по стиг ну ћа уче ни ка раз ви ја ни не ко ли-
ко го ди на. Го ди не 2005. за по че то је ис тра жи ва ње под на зи вом Пред лог обра зов них 
стан да р да на кра ју оба ве зног обра зо ва ња ко је је ре а ли зо вао тим струч ња ка ис пред 
За во да за вред но ва ње ква ли те та обра зо ва ња и вас пи та ња у окви ру про јек та Раз вој 
школ ства у Ре пу бли ци Ср би ји – про јект на ком по нен та Раз вој стан да р да и вред но ва
ње. Ис тра жи вач ки тим са сто јао се од де сет рад них гру па (по јед на за сва ки пред мет у 
основ ној шко ли), а у ра ду гру па уче ство ва ли су на став ни ци основ них и сред њих шко-
ла и уни вер зи тет ски про фе со ри (Ra du no vić, 2007). Рад на из ра ди стан дар да об у хва-
тио је не ко ли ко фа за. У пр вој фа зи де фи ни са ни су ин ди ка то ри за ме ре ње стан дар да 
у раз ли чи тим на став ним пред ме ти ма и на раз ли чи тим ни во и ма по стиг ну ћа уче ни ка. 
По том су ин ди ка то ри пре ве де ни у кон крет не за дат ке. На кон то га де фи ни са ни стан-
дар ди про ве ре ни су ем пи риј ски, и то пр ви пут кроз проб но ис тра жи ва ње то ком 2005. 
и по чет ком 2006. го ди не. Фи нал но те сти ра ње ре а ли зо ва но је у ма ју 2006. го ди не на 

2 До ове оце не се до шло на осно ву по да та ка да су аме рич ки уче ни ци на ме ђу на род ним 
обра зов ним те сто ви ма у пе ри о ду 1970–1980. го ди не у по ре ђе њу са уче ни ци ма дру гих раз ви-
је них зе ма ља би ли по след њи се дам пу та, а ни ка да пр ви, да је око 23 ми ли о на од ра слих у САД 
функ ци о нал но не пи сме но, да се око 13% сред њо шко ла ца у САД мо же сма тра ти функ ци о нал но 
не пи сме но, да функ ци о нал на не пи сме ност ме ђу уче ни ци ма ма њин ских гру па до сти же и 40%, 
да су про сеч ни ре зул та ти сту де на та та ко ђе ни жи у од но су на по стиг ну ћа њи хо вих вр шња ка из 
дру гих зе ма ља (A Na tion at  Risk, 1983).
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узо р ку од 10.860 уче ни ка. Исто вре ме но, 161 на став ник чи ји су уче ни ци уче ство ва ли 
у ис тра жи ва њу дао је сво је ми шље ње о стан дар ди ма – шта они ми сле о зна њи ма, 
уме њи ма и ве шти на ма де фи ни са ним стан дар ди ма, ка ко би под у ча ва ли уче ни ке на 
осно ву стан дар да и ка ко би пра ти ли на пре дак у од но су на од ре ђе ни стан дард. Циљ 
овог ем пи риј ског ис тра жи ва ња био је да се до ђе до по да та ка о то ме да ли су де фи-
ни са ни стан дар ди до вољ но пре ци зни и ко ли ко су иза бра ни за да ци аде кват ни. На кон 
ана ли зе до би је них ре зул та та пред ло же на је ко нач на фор му ла ци ја стан дар да и при-
сту пи ло се из ра ди фи нал не вер зи је пред ло га стан дар да.

Стан дар ди по стиг ну ћа уче ни ка по ста ли су зва нич ни део обра зов не по ли ти ке 
у Ср би ји 2009. го ди не. На ци о нал ни про свет ни са вет је у ма ју 2009. го ди не усво јио 
Обра зов не стан дар де за крај оба ве зног обра зо ва ња3. Ови стан дар ди од но се се на 10 
на став них пред ме та: срп ски је зик, ма те ма ти ку, исто ри ју, ге о гра фи ју, би о ло ги ју, фи зи-
ку, хе ми ју, му зич ку кул ту ру, ли ков ну кул ту ру и фи зич ко вас пи та ње. За сва ки на став ни 
пред мет фор му ли са на су оче ки ва на по стиг ну ћа уче ни ка на три ни воа – основ ном, 
сред њем и на пред ном. Не што ка сни је, 2011. го ди не, усво је ни су и стан дар ди за крај 
пр вог ци клу са основ ног обра зо ва ња4 ко ји об у хва та ју на став не пред ме те срп ски је-
зик, ма те ма ти ку и при ро ду и дру штво и, као и стан дар ди за крај дру гог ци клу са, де-
фи ни са ни су на три ни воа по стиг ну ћа. На кон то га, 2013. го ди не, раз ви је ни су и оп шти 
стан дар ди по стиг ну ћа за крај оп штег сред њег обра зо ва ња и сред њег струч ног обра-
зо ва ња у де лу оп ште о бра зов них пред ме та.5

У до ку мен ту Обра зов ни стан дар ди за крај оба ве зног обра зо ва ња (2009: 6) стан-
дар ди по стиг ну ћа де фи ни са ни су као „ис ка зи о те мељ ним зна њи ма, ве шти на ма и 
уме њи ма ко је уче ни ци тре ба да стек ну на од ре ђе ном ни воу обра зо ва ња“. Стан дар ди 
пред ста вља ју нај ва жни је зах те ве школ ског уче ња и на ста ве, ка ко је ис так ну то у овом 
до ку мен ту, и из ра же ни су као „ви дљи ви ефек ти“ у по на ша њу и ра су ђи ва њу уче ни ка. 
На гла ше но је да се стан дар ди ма обра зов ни ци ље ви и за да ци пре во де на кон крет ни-
ји ни во ко ји опи су је по стиг ну ћа уче ни ка, сте че на зна ња, ве шти не и уме ња. Основ на 
ка рак те ри сти ка обра зов них стан дар да је то да су де фи ни са ни у те р ми ни ма мер љи-
вог по на ша ња уче ни ка. Као ве ли ка пред ност стан дар да у од но су на опе ра тив не за-
дат ке, ис так ну то је да су стан дар ди по стиг ну ћа за сно ва ни на ем пи риј ским по да ци ма 
и сте пен њи хо ве оства ре но сти мо же се, из го ди не у го ди ну, про ве ра ва ти.

Ис ку ства на став ни ка са при ме ном стан дар да по стиг ну ћа уче ни ка

Ис ку ства из зе ма ља у ко ји ма су стан дар ди по стиг ну ћа уче ни ка део обра зов не 
по ли ти ке ду ги низ го ди на по ка зу ју да је ва жно – да би на став ни ци при хва ти ли стан дар-
де и укљу чи ли их у сва ко днев ну на став ну прак су – и ка ко су стан дар ди фор му ли са ни:  

3 Obra zov ni stan dar di za kraj oba ve znog obra zo va nja (2009). Be o grad: Mi ni sta r stvo pro sve te Re pu-
bli ke Sr bi je i Za vod za vred no va nje kva li te ta obra zo va nja i vas pi ta nja.
4 Opšti stan dar di po stig nu ća – obra zov ni stan dar di za kraj pr vog ci klu sa obra zo va nja (2011). Be o grad: 
Mi ni sta r stvo pro sve te Re pu bli ke Sr bi je i Za vod za vred no va nje kva li te ta obra zo va nja i vas pi ta nja.
5 Pra vil nik o opštim stan dar di ma po stig nu ća za kraj opšteg sred njeg obra zo va nja i sred njeg struč nog 
obra zo va nja u de lu opšte o bra zov nih pred me ta (2013). Slu žbe ni gla snik Republike Srbije br. 117/2013.
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да ли су од ре ђе ни као кри те ри јум или као кон ти ну ум (Kle now ski, 2013). Схва та ње и 
де фи ни са ње стан дар да као кон ти ну у ма омо гу ћа ва оства ри ва ње хо ли стич ког при-
сту па вас пи та њу, у ко ме се уче ник по сма тра као це ло ви та лич ност ко ја је при то ме у 
про це су раз во ја, сто га на став ник не пре ста но тре ба да има на уму да се спо соб но сти 
и мо гућ но сти уче ни ка не мо гу про це њи ва ти са мо на осно ву ре зул та та на стан дар ди-
зо ва ним на ци о нал ним те сто ви ма (Kle now ski, 2013). Слич но на во ди и Ба у цал (Ba u cal, 
2013: 9) ка да упо зо ра ва да је при ли ком уво ђе ња стан дар да бит но њи хо во раз у ме ва-
ње и да од на чи на на ко ји се при ме њу ју за ви си да ли ће стан дар ди би ти „до бар слу га 
или зао го спо дар“. У овом кон тек сту зна ча јан је и при мер Ен гле ске, где и на став ни ци 
и уче ни ци при да ју ве ли ки зна чај ре зул та ти ма оства ре ним на стан дар ди зо ва ним на-
ци о нал ним те сто ви ма. Уче ни ци раз ви ја ју сли ку о се би и ан ти ци пи ра ју успех у жи во ту 
и по слу на осно ву ско ра ко ји по сти жу из ен гле ског и ма те ма ти ке. Као илу стра ци ја 
че сто се на во ди ре че ни ца де вој чи це од 11 го ди на ко ја се пла ши ла ни ских ре зул та-
та на те сту и ре кла: „Би ћу ни ко и ни шта“ (Reay & Wil li am, 1999). На и ме, на став ни ци су 
на гла ша ва ли де ци да ће са мо они ко ји по стиг ну ви со ке ре зул та те би ти у мо гућ но сти 
да упи шу шко ле ко је ће им оси гу ра ти да љи на пре дак у жи во ту. Та ква пред ста ва о те-
сто ви ма иза зи ва ла је ве ли ку за бри ну тост де це да ли ће ус пе ти да ис пу не оче ки ва ња 
и мо ћи да се упи шу у же ље не сред ње шко ле. 

На ла зи ис тра жи ва ња Кле нов ског (Kle now ski, 2013), спроведeног у Ау стра ли-
ји, по ка зу ју да на став ни ци има ју знат не те шко ће ка да се пр ви пут су срет ну са стан-
дар ди ма и да се ка сни је ти иза зо ви на ста вља ју то ком при ме не стан дар да у про це су 
на ста ве и оце њи ва ња. Је дан од нај зна чај ни јих на ла за у том ис пи ти ва њу је сте да су 
на став ни ци про це ни ли да су стан дар ди ва жни, али не до вољ ни за оце њи ва ње уче-
ни ка. Ре зул та ти до би је ни у ве ли ком на ци о нал ном ис тра жи ва њу у САД, Ре ак ци је на
став ни ка на уво ђе ње од го вор но сти за сно ва не на стан дар ди ма (Te ac hers’ Re spon ses 
to Stan dards-Ba sed Ac co un ta bi lity), ука зу ју на то 80 од сто на став ни ка ме ња на став ну 
прак су због стан дар да та ко што по чи њу да „уве жба ва ју“ уче ни ке ка ко да по стиг ну бо-
љи успех на стан дар ди зо ва ним те сто ви ма (Ha mil ton et al., 2005). 

Хар гривс са са рад ни ци ма (Har gre a ves, 2001) до шао је до на ла за да се на став-
ни ци у Ве ли кој Бри та ни ји углав ном осе ћа ју не си гу р но и раз о ча ра но за то што не ма-
ју мо гућ ност да уче ству ју у кре и ра њу стан дар да и за то што се он да њи хо ва уло га 
сво ди на то да тре ба да при ме не стан дар де ко је су де фи ни са ли кре а то ри обра зов не 
по ли ти ке. На зна чај укљу чи ва ња учи те ља и на став ни ка са те ре на у про цес из ра де 
стан дар да ука зу ју у до ма ћој ли те ра ту ри Ра ду ло вић и са рад ни це (Ra du lo vić i sar., 2010: 
167) ко је упо зо ра ва ју да „за не ма ри ва ње ми шље ња са мих на став ни ка у про це су из-
ра де стан дар да мо гу са мо да до ве ду до от по ра пре ма стан дар ди ма или да учи не да 
они бу ду ире ле вант ни за прак су ра да на став ни ка“. Слич но, и Пе ши кан (Pe ši kan, 2012: 
16) на гла ша ва да ни је до вољ но да се на став ни ци ма стан дар ди пред ста ве као зах тев 
ко ји се по ста вља пред њих, већ да је нео п ход но по себ ну па жњу по све ти ти по др шци 
на став ни ка за раз у ме ва ње и при ме ну стан дар да, као и да на став ни ци мо ра ју има-
ти при ли ку да стан дар де „про ди ску ту ју, до бро раз у ме ју и ана ли зи ра ју из угла спе-
ци фич но сти усло ва у ко ји ма ра де“. Да је бит но ува жи ти „глас на став ни ка“ при ли ком 
уво ђе ња ино ва ци ја у обра зов ни си стем, ис ти чу и Стан ко вић и са рад ни ци (Stan ko vić 
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i sar., 2013) ко ји ка жу да се без укљу чи ва ња на став ни ка у про ме не ко је се њих ти чу 
по ве ћа ва опа сност да они ове од лу ке до жи ве као на мет ну те. Исто вре ме но, пред ло-
же не ме ре за про ме не по ста ју при мен љи ви је у прак си ка да су у њи хо во кре и ра ње 
укљу че ни и за по сле ни у шко ла ма (Stan ko vić i sar., 2013: 103), јер су у крај њој ли ни ји 
они ти ко ји тре ба да спро ве ду пред ло же не ме ре у на ста ви. 

Ис пи ту ју ћи фак то ре на осно ву ко јих се мо же по бољ ша ти при ме на ре фор ме обра-
зо ва ња за сно ва ног на стан дар ди ма, Џон и Прат (John & Pratt, 1997) на гла ша ва ју да уво-
ђе ње стан дар да ни је „без ли чан про цес“. Тај за кљу чак пот кре пљу ју ре зул та ти ма ис тра-
жи ва ња ко ји по ка зу ју да стан дар де бо ље при хва та ју на став ни ци у ме сти ма где су обу ку 
др жа ли еми нент ни струч ња ци, про фе си о нал ци ко ји су по све ће ни иде ји кре и ра ња и 
уво ђе ња стан дар да, осо бе ко је има ју ве ли ки ути цај на дру ге и до бре кон так те са ко ле-
га ма. Осим то га, на гла шен је и зна чај обез бе ђи ва ња кон ти ну и ра не по др шке на став ни-
ци ма у про це су при ме не стан дар да: не мо же се оче ки ва ти про ме на у си сте му уко ли ко 
се на став ни ци са мо ин фор ми шу о стан дар ди ма и по том оста ве да се са ми бо ре са свим 
иза зо ви ма у про це су при ме не. Уз то, зна ча јан је и на лаз да стан да р де по стиг ну ћа уче-
ни ка успе шни је при ме њу ју на став ни ци чи ји су про гра ми ини ци јал ног обра зо ва ња та-
ко ђе би ли за сно ва ни на стан дар ди ма (O’Pry & Schu mac her, 2012). 

Ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња

Циљ овог ис тра жи ва ња био је ис пи ти ва ње ми шље ња учи те ља и на став ни ка о 
зна ча ју и уло зи стан дар да по стиг ну ћа уче ни ка, као и за сту пље ност стан дар да по-
стиг ну ћа уче ни ка у пи са ним при пре ма ма за на став ни час.

При ку пља ње по да та ка. Ис тра жи ва ње је ре а ли зо ва но од фе бру а ра до ју на 2012. 
у не ко ли ко фа за. Пр во смо у сва кој шко ли ан ке ти ра ли учи те ље и на став ни ке. По том 
су нам ис пи та ни ци ко ји су при хва ти ли да уче ству ју у на ред ној фа зи ис тра жи ва ња до-
ста ви ли пи са не при пре ме за на став ни час ко је су би ле пред мет ана ли зе.

Опис ко ри шће них ин стру ме на та. Упит ник ко ји смо ко ри сти ли кон стру и сан је 
за по тре бе овог ис тра жи ва ња и пред ста вља ком би на ци ју ан ке те, де скрип тив не ска-
ле и ска ле ран га. Пр вим де лом ин стру мен та при ку пи ли смо по дат ке о оп штим ка-
рак те ри сти ка ма узо р ка, и то за учи те ље и на став ни ке: пол, го ди не рад ног ста жа у 
на ста ви, струч на спре ма, уче шће у про гра ми ма струч ног уса вр ша ва ња, а са мо за на-
став ни ке: пред мет ко ји пре да ју, фа кул тет ко ји су за вр ши ли, пе да го шко, пси хо ло шко 
и ме то дич ко обра зо ва ње ко је су сте кли то ком ини ци јал ног про фе си о нал ног обра зо-
ва ња. Дру ги део ин стру мен та са сто ји се од 14 пи та ња отво ре ног и за тво ре ног ти па 
кон цен три са них око сле де ћих про бле ма: 1) ста во ви учи те ља и на став ни ка о по тре-
би за кон кре ти за ци јом ци ље ва и по ступ ци ма ко је учи те љи и на став ни ци ко ри сте у 
овом про це су; 2) про це на зна ња, ис ку ста ва и про фе си о нал них ком пе тен ци ја ко је су 
учи те љи ма и на став ни ци ма по треб не у про це су кон кре ти за ци је ци ље ва; 3) ми шље-
ње учи те ља и на став ни ка о те шко ћа ма и огра ни че њи ма на ко је на и ла зе у про це су 
кон кре ти за ци је ци ље ва; 4) ин фор ми са ност учи те ља и на став ни ка о стан дар ди ма по-
стиг ну ћа уче ни ка и 5) ми шље ње учи те ља и на став ни ка о зна ча ју и уло зи од ре ђи ва ња 
стан дар да по стиг ну ћа уче ни ка. Про то кол за ана ли зу пи са не при пре ме за на став ни 
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час кон стру и сан је за по тре бе овог ис тра жи ва ња. Ка те го ри је за ана ли зу пи са них при-
пре ма за на став ни час кон стру и са не су ин дук тив ним по ступ ком и од но се се на за-
сту пље ност и основ не од ли ке: ци ље ва, за да та ка и ис хо да на став ног ча са, стан дар да 
по стиг ну ћа уче ни ка, са др жа ја на став ног ча са, на став них ме то да, об ли ка на став ног 
ра да, на став них сред ста ва и вре мен ске ар ти ку ла ци је ча са.

Узо рак. Ис тра жи ва ње је ре а ли зо ва но у де вет основ них шко ла на те ри то ри ји Бе-
о гра да и њи ме је об у хва ће но 143 (49,3%) учи те ља и 147 (50,7%) на став ни ка. 

Струк ту ра узо р ка учи те ља и на став ни ка с об зи ром на го ди не рад ног ста жа при-
ка за на је у та бе ли 1. 

Та бе ла 1. Узо рак учи те ља и на став ни ка с об зи ром на го ди не рад ног ста жа

рад ни стаж ис пи та ни ка 
у чи те љи на став ни ци ∑

f % f % f %

0-5 го ди на 23 16,1 35 23,8 58 20,0
6-10 го ди на 14 9,8 41 27,9 55 19,0
11-15 го ди на 17 11,9 14 9,5 31 10,7
16-20 го ди на 31 21,7 16 10,9 47 16,2
21-25 го ди на 21 14,7 13 8,8 34 11,7
пре ко 26 го ди на 37 25,9 28 19,0 65 22,4
∑ 143 100,0 147 100,0 290 100,0

Пра ти ли смо ка рак те ри сти ке узо р ка на став ни ка с об зи ром на пред мет ко ји 
пре да ју гру пи са но по обла сти ма: на став ни ци ко ји пре да ју пред ме те из обла сти дру-
штве них на у ка, на став ни ци ко ји пре да ју пред ме те из обла сти при род них на у ка и на-
став ни ци ко ји пре да ју пред ме те из обла сти умет но сти (та бе ла 2). 

Та бе ла 2. Узо рак на став ни ка с об зи ром на пред мет ко ји пре да ју 

пред мет ко ји на став ни ци предају f %
пред ме ти из обла сти дру штве них на у ка 73 49,6
пред ме ти из обла сти при род них на у ка 57 39,7
пред ме ти из обла сти умет но сти 16 10,7
∑ 147 100,0

У ис тра жи ва њу смо ис пи та ли и да ли су ан ке ти ра ни учи те љи и на став ни ци уче-
ство ва ли у про гра ми ма струч ног уса вр ша ва ња ко ји се од но се на стан дар де, ис хо де, 
за дат ке и/или ци ље ве вас пи та ња и обра зо ва ња. На ла зи ис тра жи ва ња по ка зу ју да су, 
од 290 ан ке ти ра них у про гра ми ма струч ног уса вр ша ва ња ко ји се ба ве на ве де ним те-
ма ма, уче ство ва ла 172 учи те ља и на став ни ка (та бе ла 3). 
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Та бе ла 3. Узо рак учи те ља и на став ни ка с об зи ром на уче шће у про гра ми ма  
струч ног уса вр ша ва ња ко ји се од но се на стан дар де, ис хо де, за дат ке и/или ци ље ве 

вр ста про гра ма 
 учи те љи на став ни ци ∑
f % f % f %

уче шће у про гра ми ма ко ји се од но се на ци ље ве, 
за дат ке и/или ис хо де

36 44,4 38 41,7 74 43,1

уче шће у про гра ми ма ко ји се од но се на  
стан дар де по стиг ну ћа уче ни ка

34 41,9 28 30,7 62 36,0

уче шће у про гра ми ма ко ји се од но се на ци ље ве, 
за дат ке, ис хо де и стан дар де

11 13,7 25 27,6 36 20,9

∑ 81 100,0 91 100,0 172 100,0

Узо рак пи са них при пре ма за на став ни час. Узо рак пи са них при пре ма за на став-
ни час чи ни 51 при пре ма.6 Ана ли зи ра ли смо 22 при пре ме учи те ља и 29 при пре ма 
на став ни ка (та бе ла 4).

Та бе ла  4. Узо рак пи са них при пре ма за на став ни час у од но су на на став ни пред мет

пи са не при пре ме за на став ни час  
у од но су на на став ни пред ме т

у чи те љи на став ни ци ∑
 f % F % f %

срп ски је зик 10 45,5 4 13,8 14 27,4
ма те ма ти ка 7 31,8 4 13,8 11 21,6
фи зич ко вас пи та ње 1 4,5 3 10,3 4 7,8
ен гле ски је зик / / 4 13,8 4 7,8
при ро да и дру штво 3 13,7 / / 3 5,9
ли ков на кул ту ра 1 4,5 2 6,9 3 5,9
ге о гра фи ја / / 2 6,9 2 3,9
исто ри ја / / 2 6,9 2 3,9
фи зи ка / / 2 6,9 2 3,9
му зич ка кул ту ра / / 2 6,9 2 3,9
тех нич ко и ин фор ма тич ко обра зо ва ње / / 1 3,4 1 1,9
хе ми ја / / 1 3,4 1 1,9
не мач ки је зик / / 1 3,4 1 1,9
вер ска на ста ва / / 1 3,4 1 1,9
∑ 22 100,0 29 100,0 51 100,0

Ана ли за по да та ка. Об ра да по да та ка до би је них ин стру мен том ко ји пред ста-
вља ком  би  на ци ју ан ке те, де скрип тив не ска ле и ска ле ран га из вр ше на је уз по моћ  

6 Од 56 ис пи та ни ка ко ји су при ста ли да пре да ју при пре ме за на став ни час за по тре бе овог ис тра-
жи ва ња, пет при пре ма ни су би ле пред мет ана ли зе јер су нам учи те љи и на став ни ци пре да ли при-
пре ме за на став ни час ко је су јавно публиковане (За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства и Клет).
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ко ри снич ког про гра ма SPSS 18. Ко ри сти ли смо ста ти стич ке по ка за те ље и по ступ ке: за 
де скрип тив ни опис ва ри ја бли ре ги стро ва не су фре квен ци је (f ) и из ра чу на ти про цен-
ти (%); за те сти ра ње хи по те зе о зна чај но сти раз ли ка из ме ђу ста ти стич ких ме ра т-тест, 
ана ли зу ва ри јан се, χ2 тест, Ман-Вит ни јев тест, Фрид ма нов тест и Кру скал-Ва ли сов тест. 

За ана ли зу пи са них при пре ма за на став ни час ко ри шћен је ме тод ана ли зе са др жа ја.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња

Ми шље ње на став ни ка о зна ча ју стан дар да по стиг ну ћа уче ни ка

Ми шље ње учи те ља и на став ни ка о про ме ни у обра зов ном си сте му ва жно је из 
пер спек ти ве раз у ме ва ња уло ге на став ни ка као „аген са про ме не“ и оних ко ји ино ва-
ци је тре ба да спро ве ду у школ ској прак си (Ha mil ton et al., 2005; Kle now ski, 2013; Veal 
et al., 2015). У на шем ис тра жи ва њу ви ше од по ло ви не ан ке ти ра них учи те ља и на став-
ни ка од го во ри ло је да је зна чај но, а не што ви ше од тре ћи не да је ве о ма зна чај но од-
ре ди ти стан дар де по стиг ну ћа уче ни ка (та бе ла 5).  

Та бе ла 5. Ми шље ње учи те ља и на став ни ка о то ме ко ли ко је зна чај но  
од ре ђи ва ње стан дар да по стиг ну ћа уче ни ка 

зна чај од ре ђи ва ња стан дар да  
по стиг ну ћа уче ни ка 

у чи те љи на став ни ци ∑
f % f % f %

ве о ма је зна чај но 46 32,2 51 34,7 97 33,4
зна чај но је 71 49,6 80 54,4 151 52,1
нео д лу чан/а сам 17 11,9 12 8,2 29 10,0
де ли мич но је зна чај но 8 5,6 4 2,7 12 4,2
уоп ште ни је зна чај но 1 0,7 / / 1 0,3
∑ 143 100,0 147 100,0 290 100,0

Не по сто ји ста ти стич ки зна чај на раз ли ка из ме ђу од го во ра учи те ља и на став ни-
ка на пи та ње о то ме ко ли ко је зна чај но од ре ђи ва ње стан дар да по стиг ну ћа уче ни ка 
(t(288)=-1,536, p=,126).

Те сти ра не су и раз ли ке из ме ђу од го во ра ис пи та ни ка са раз ли чи том ду жи ном 
рад ног ста жа. Ин те ре сан тан је на лаз да је од ре ђи ва ње стан дар да по стиг ну ћа уче ни-
ка зна чај но по ми шље њу ви ше од по ло ви не ис пи та ни ка са нај ду жим рад ним ста жом 
(пре ко 26 го ди на) иа ко стан дар ди пред ста вља ју ре ла тив ну но ви ну у на шем обра зов-
ном си сте му (гра фи кон 1). 

Гра фи кон 1. Зна чај од ре ђи ва ња стан дар да с об зи ром на рад ни стаж учи те ља и на став ни ка
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Јед но смер ном ана ли зом ва ри јан се утвр ђе но је да се од го во ри учи те ља и на-
став ни ка са раз ли чи том ду жи ном рад ног ста жа не раз ли ку ју у по гле ду про це не зна-
ча ја од ре ђи ва ња стан дар да по стиг ну ћа уче ни ка (F(5,284)=,714, p=,613).

Ис пи та ли смо и раз ли ке у ми шље њу ис пи та ни ка о то ме ко ли ко је зна чај но од-
ре ди ти стан дар де по стиг ну ћа уче ни ка с об зи ром на уче шће у про гра ми ма струч ног 
уса вр ша ва ња ко ји се од но се на кон кре ти за ци ју ци ље ва вас пи та ња и обра зо ва ња. Да 
је од ре ђи ва ње стан дар да по стиг ну ћа уче ни ка ве о ма зна чај но, сма тра око по ло ви на 
ис пи та ни ка ко ји су уче ство ва ли у про гра ми ма ко ји се од но се на ци ље ве, за дат ке и/
или ис хо де и у про гра ми ма ко ји се од но се на стан дар де по стиг ну ћа уче ни ка (та бе ла 6).

Та бе ла 6. Ми шље ње учи те ља и на став ни ка о то ме ко ли ко је зна чај но од ре ђи ва ње стан дар да  
по стиг ну ћа уче ни ка с об зи ром на уче шће у про гра ми ма струч ног уса вр ша ва ња 

зна чај од ре ђи ва ња 
стан дар да с об зи ром 
на струч но  
уса вр ша ва ње 

про гра ми ко-
ји се од но се 
на ци ље ве, 

за дат ке и/или 
ис хо де 

про гра ми ко-
ји се од но се 
на стан дар де 
по стиг ну ћа 

уче ни ка 

про гра ми ко-
ји се од но се 
на ци ље ве, 

за дат ке, 
ис хо де и 

стан дар де

ни сам уче-
ство вао/ла у 

про гра ми ма ко ји 
се од но се на 

кон кре ти за ци ју 
ци ље ва

∑

f % f % f % f % f %
ве о ма је зна чај но 22 29,7 15 24,2 17 47,2 43 36,4 97 33,4
зна чај но је 44 59,5 37 59,7 15 41,7 55 46,6 151 52,1
нео д лу чан/а сам 6 8,1 6 9,7 3 8,3 14 11,9 29 10,0
де ли мич но је зна чај но 2 2,7 3 4,8 1 2,8 6 5,1 12 4,2
уоп ште ни је зна чај но / / 1 1,6 / / / / 1 0,3
∑ 74 100,0 62 100,0 36 100,0 118 100,0 290 100, 0

Ни раз ли ка из ме ђу од го во ра ис пи та ни ка ко ји су по ха ђа ли раз ли чи те про гра-
ме струч ног уса вр ша ва ња, та ко ђе, ни је ста ти стич ки зна чај на (F(3,286)=1,419, p=,237). 

Ана ли за од го во ра на став ни ка ко ји пре да ју раз ли чи те гру пе пред ме та по ка за ла 
је да нај ма њи про це нат на став ни ка ко ји пре да ју пред ме те из обла сти умет но сти на-
во ди да је од ре ђи ва ње стан дар да по стиг ну ћа ве о ма зна чај но (та бе ла 7). 

Та бе ла 7. Ми шље ње на став ни ка о то ме ко ли ко је зна чај но од ре ђи ва ње стан дар да  
по стиг ну ћа уче ни ка с об зи ром на пред мет ко ји пре да ју

зна чај од ре ђи ва ња  
стан дар да с об зи ром  
на пред мет 

пред ме ти из  
обла сти  
дру штве них на у ка 

пред ме ти из  
обла сти  
при род них на у ка 

пред ме ти из  
обла сти  
умет но сти

∑

f % f % F % F %
ве о ма је зна чај но 26 35,6 22 38,6 3 18,8 51 34,9

зна чај но је 41 56,2 30 52,6 9 56,3 80 54,8

нео д лу чан/а сам 6 8,2 3 5,3 2 12,5 11 7,5
де ли мич но је зна чај но / / 2 3,5 2 12,5 4 2,7
уоп ште ни је зна чај но / / / / / / / /
∑ 73 100,0 57 100,0 16 100,0 146 100,0
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Про це на зна ча ја од ре ђи ва ња стан дар да по стиг ну ћа уче ни ка раз ли ку је се код 
на став ни ка ко ји пре да ју раз ли чи те гру пе пред ме та (F(2,143)=3,128, p=,047). Иа ко 
Sheff e-овим pоst hоk те сто ви ма ни је по твр ђе на зна чај на раз ли ка ме ђу под у зор ци ма 
(p>,05), мо же се за кљу чи ти да на став ни ци ко ји пре да ју умет нич ке пред ме те од ре ђи-
ва ње стан дар да по стиг ну ћа уче ни ка про це њу ју ма ње зна чај ним од на став ни ка ко ји 
пре да ју при род не и дру штве не на у ке (гра фи кон 2). 

друштвене науке
Предмети груписани по областима

Зн
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њ
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ућ
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природне науке уметнички предмети

Гра фи кон 2. Ми шље ње на став ни ка о то ме ко ли ко је зна чај но од ре ђи ва ње стан дар да 
по стиг ну ћа уче ни ка с об зи ром на пред мет ко ји на став ник пре да је

Ми шље ње на став ни ка о уло зи стан дар да по стиг ну ћа уче ни ка  
и огра ни че њи ма у при ме ни стан дар да

На пи та ње у че му се огле да уло га стан дар да по стиг ну ћа од го во ри ло је 186 ан-
ке ти ра них учи те ља и на став ни ка, од то га 61,5% учи те ља и 66,7% на став ни ка у од но су 
на цео узо рак. Ка ко је пи та ње би ло отво ре ног ти па, ис пи та ни ци су осим ми шље ња 
о уло га ма стан дар да да ва ли и ко мен та ре о огра ни че њи ма ве за ним за при ме ну стан-
дар да по стиг ну ћа. С об зи ром на то, до би је не од го во ре мо же мо да по де ли мо у две 
гру пе: у пр вој гру пи је 148 од го во ра учи те ља и на став ни ка ко ји се од но се на уло ге 
стан дар да по стиг ну ћа у вас пит но-обра зов ним про це су, док је у дру гој гру пи 38 од-
го во ра ко ји ма учи те љи и на став ни ци из но се ми шље ње о огра ни че њи ма ве за ним за 
уво ђе ње стан дар да у на став ни про цес.

Про це њу ју ћи ко ја је нај ва жни ја уло га стан дар да по стиг ну ћа, на став ни ци и учи-
те љи об у хва ће ни узо р ком нај че шће кон ста ту ју да је то објек тив но и ујед на че но оце-
њи ва ње уче ни ка, као и да су стан дар ди по стиг ну ћа осно ва за са мо е ва лу а ци ју ра да 
на став ни ка (та бе ла 8).
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Та бе ла 8. Ми шље ње учи те ља и на став ни ка о то ме у че му се огле да уло га  
стан дар да по стиг ну ћа уче ни ка 

уло га стан дар да по стиг ну ћа уче ни ка
учи те љи на став ни ци ∑
f % f % f %

објек тив но и ујед на че но оце њи ва ње уче ни ка 40 60,6 52 63,4 92 62,2
стан дар ди као осно ва за са мо е ва лу а ци ју 26 39,4 30 36,6 56 37,8
∑ 66 100,0 82 100,0 148 100,0

Нај ве ћи број од го во ра учи те ља и на став ни ка о стан дар ди ма по стиг ну ћа уче-
ни ка ве зан је за ујед на ча ва ње кри те ри ју ма оце њи ва ња. Па ра диг ма тич ни су сле де ћи 
од го во ри:

„Тре ба ло би да се исти ни во зна ња вред ну је истом оце ном, да оце њи ва
ње бу де уз по моћ стан дар да објек тив ни је за це лу ге не ра ци ју уче ни ка.“ (учи
те љи ца, 26 го ди на рад ног ста жа)

„Стан дар ди омо гу ћа ва ју рав но прав ност свих уче ни ка и јед на кост при 
оце њи ва њу.“ (на став ни ца срп ског је зи ка, 3 го ди не рад ног ста жа)

Стан дар де као осно ву за са мо е ва лу а ци ју ра да учи те ља и на став ни ка та ко ђе су 
пре по зна ли ис пи та ни ци, ко ји су сво је ми шље ње обра зла га ли на сле де ћи на чин:

„Упо тре бом стан дар да пре ци зни је знам шта тре ба да по стиг нем, па 
упо р но ра дим на то ме.“ (учи те љи ца, 22 го ди не рад ног ста жа)

С дру ге стра не, 38 ис пи та ни ка из узо р ка (22 учи те ља и 16 на став ни ка), на пи та-
ње у че му је уло га стан дар да, из не ли су ми шље ње да уво ђе ње стан дар да по стиг ну ћа 
у на став ну прак су пра те знат на огра ни че ња. На во ди ли су да се при ме ном стан дар да 
про цес уче ња и оце њи ва ња огра ни ча ва на кри те ри ју ме и ка те го ри је да те у стан дар-
ди ма, као и да се стан дар ди ма про мо ви шу ве о ма ни ски ни вои по стиг ну ћа. Пре ци зи-
ра ју ћи огра ни че ња ко ја пра те им пле мен та ци ју стан дар да, не ки од ан ке ти ра них учи-
те ља и на став ни ка на пи са ли су да ми сле да у кре и ра ње стан дар да на став ни ци ни су 
би ли до вољ но укљу че ни и да су стан дар ди са мо но ви зах тев ко ји су им по ста ви ли 
кре а то ри обра зов не по ли ти ке.

„Ја сам ви ше про тив не го што сам за уво ђе ње стан дар да, а раз ло зи су 
сле де ћи: за основ ни ни во зна ња кри те ри ју ми су су ви ше ни ски, то до во ди до 
из у зет но по пу стљи вог оце њи ва ња, а си ту а ци ја је слич на и ка да су у пи та
њу дру га два ни воа. Ово што се ну ди стан дар ди ма не мо же се по ре ди ти са 
до са да шњим обра зо ва њем и зах те ви ма ко ји су се по ста вља ли уче ни ци ма.“ 
(на став ни ца срп ског је зи ка, 24 го ди не рад ног ста жа)

„Ми смо до ве де ни пред свр ше ни чин. Имам ути сак да је то пи сао не ко ко 
ни је ди рект но у ра ду са де цом. Ми сви има мо стан дар де у гла ви. И ми смо 
ти ко ји зна ју шта је стан дард. И ка ко на пра ви ти стан дард од је ди ни це до 
пе ти це за де те. Не знам ко ли ко је љу ди из са мог на став ног про це са уче ство
ва ло у пи са њу стан дар да.“ (на став ник фи зи ке, 18 го ди на рад ног ста жа)



Максимовић, А. • Стан дар ди по стиг ну ћа уче ни ка... • НВ год. LXV  бр. 2/2016, стр. 279–296.

290

За сту пље ност стан дар да по стиг ну ћа уче ни ка у пи са ним  
при пре ма ма за на став ни час

Осим ис пи ти ва ња ми шље ња учи те ља и на став ни ка о зна ча ју и уло зи од ре ђи ва-
ња стан дар да по стиг ну ћа уче ни ка, ана ли зи ра ли смо и њи хо ве пи са не при пре ме за 
на став ни час ка ко би смо сте кли увид у уче ста лост од ре ђи ва ња стан дар да у при пре-
ма ма. На осно ву ана ли зе при пре ма об у хва ће них узо р ком, до би ли смо ре зул та те ко-
ји од сту па ју од по да та ка до би је них ан ке том. На и ме, ви ше од по ло ви не ан ке ти ра них 
учи те ља и на став ни ка ис та кло је да је зна чај но од ре ди ти стан дар де по стиг ну ћа уче-
ни ка и ви ше од тре ћи не да је ве о ма зна чај но од ре ди ти стан дар де, а у при пре ма ма 
за на став ни час ко је смо ана ли зи ра ли стан дар ди по стиг ну ћа уче ни ка на ве де ни су у 
две при пре ме: у јед ној при пре ми на став ни це хе ми је и јед ној при пре ми из срп ског 
је зи ка ко ју је на пи са ла учи те љи ца дру гог раз ре да. У при пре ми за на став ни пред мет 
срп ски је зик учи те љи ца је на ве ла так са тив но ши фре стан дар да ко је оства ру је, нпр. 1 
сј.1.2.5. С дру ге стра не, у пи са ној при пре ми за на став ни пред мет хе ми ја, на став ни ца 
је на ве ла не ко ли ко стан дар да по стиг ну ћа, об у хва та ју ћи сва три ни воа, ко ји се мо гу 
при ме ни ти на на став ну је ди ни цу Сме ше. Ова при пре ма са др жи не ке од стан дар да 
да те у до ку мен ту Обра зов ни стан дар ди за крај оба ве зног обра зо ва ња за на став ни 
пред мет хе ми ја (2010).

Ди ску си ја

Ре зул та ти овог ис тра жи ва ња по ка за ли су да по сто је ста ти стич ки зна чај не раз-
ли ке из ме ђу ми шље ња на став ни ка о зна ча ју уво ђе ња стан дар да по стиг ну ћа с об-
зи ром на пред мет ко ји пре да ју. Овај на лаз у скла ду је са Ајз не ро вим (Ei sner, 2005) 
за кључ ком да је јед на од сла бо сти де фи ни са ња стан дар да по стиг ну ћа уче ни ка не-
до вољ но ува жа ва ње спе ци фич но сти на став них пред ме та, јер док је за је зик и ма те-
ма ти ку мо гу ће од ре ди ти ја сно мер љи ве ре зул та те ра да уче ни ка, у пред ме ти ма из 
обла сти умет но сти не мо гу ће је у пот пу но сти пре ци зи ра ти шта су оче ки ва ни ре зул та-
ти, јер они мо гу би ти из не на ђу ју ћи и за на став ни ка и за уче ни ка. Осим то га, ис тра жи-
ва ње ре а ли зо ва но у Ау стра ли ји 2013. го ди не по ка зу је да се стан дар ди нај ви ше ве зу ју 
за при род не на у ке (Kle now ski, 2013). На гла си мо да и Ра вич (Ra vitch, 2009), опи су ју ћи 
стан дар ди за ци ју обра зо ва ња у САД, пи ше да се у кон цеп ту обра зо ва ња за сно ва ном 
на стан дар ди ма при о ри тет да је пред ме ти ма из обла сти при род них на у ка, пре све га 
ма те ма ти ци. 

Ис ка зи на став ни ка до би је ни на пи та ње у че му је уло га стан дар да по стиг ну ћа 
до ми нант но се од но се на оце њи ва ње уче ни ка. Ови на ла зи у скла ду су са ре зул та ти-
ма ис тра жи ва ња Ма ли нић и са рад ни ка (Ma li nić i sar., 2013) ко ји су при ли ком ис пи ти-
ва ња ути ца ја стан дар да на на став ну прак су до шле до на ла за да на став ни ци сма тра-
ју да ће им стан дар ди би ти зна чај но сред ство за оце њи ва ње. Схва та ње стан дар да 
као по др шке учи те љи ма и на став ни ци ма у про це су оце њи ва ња уче ни ка у скла ду је 
с иде јом „стан дар ди-као-сред ство у обра зо ва њу“ за ко ју се за ла же Пе ши кан (Pe ši kan, 
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2012) и ука зу је на то да пра вил но схва ће ни стан дар ди до при но се то ме да ко нач на 
оце на уче ни ка бу де про це на њи хо вог зна ња и ве шти на у од но су на спољ ни кри те ри-
јум. На гла си мо да су у на шој зе мљи Мак си мо вић и Мар ко вић (Mak si mo vić i Mar ko vić, 
2012) ре а ли зо ва ле ис тра жи ва ње о ста во ви ма на став ни ка о ре фор ма ма у обра зо ва-
њу ко је је по ка за ло да из ме ђу учи те ља и на став ни ка по сто је два до ми нант на и ме ђу-
соб но су прот ста вље на ста ва о уло зи стан дар да по стиг ну ћа уче ни ка: док јед на гру па 
ис пи та ни ка у стан дар ди ма пре по зна је још јед ну ад ми ни стра тив ну оба ве зу и на во де 
да не ви де раз ли ку из ме ђу стан дар да и до са да нај че шће де фи ни са них вас пит но-
обра зов них за да та ка као на чи на кон кре ти за ци је ци ља на став ног ча са, дру га гру па 
ис пи та ни ка про це њу је да су стан дар ди по стиг ну ћа зна чај но сред ство ко јим ће би ти 
ујед на чен кри те ри јум оце њи ва ња на на ци о нал ном ни воу. И ре зул та ти ре ле вант них 
стра них ис тра жи ва ња (Ha mil ton et al., 2005; John & Pratt, 1997; Kle now ski, 2013) упу ћу-
ју на за кљу чак да на став ни ци стан дар де нај че шће до во де у ве зу с оце њи ва њем. 

Исто вре ме но, уо чи ли смо да не ки од ис пи та ни ка обра зла жу ћи уло гу стан дар да 
за пра во ука зу ју на огра ни че ња у при ме ни стан дар да. На осно ву ис ка за као што су 
„стан дар ди ко ји су нам да ти“, „ми смо до би ли стан дар де“, „онај ко је пи сао стан дар-
де ни је узео у об зир“, мо же се прет по ста ви ти да су за њих стан дар ди пр вен стве но 
за да так ко ји су по ста ви ли кре а то ри обра зов не по ли ти ке. Сли чан на лаз мо же се про-
на ћи у ре зул та ти ма ис тра жи ва ња ко је је у Ве ли кој Бри та ни ји ор га ни зо вао Хар гривс 
са са рад ни ци ма (Har gre a ves et al., 2001), опи са ном у прет ход ном де лу тек ста. Као што 
је на ве де но, на ла зи раз ли чи тих ис тра жи ва ња по ка за ли су да је је дан од на чи на успе-
шног пре ва зи ла же ња ових про бле ма укљу чи ва ње учи те ља и на став ни ка прак ти ча ра 
у про цес ди зај ни ра ња стан дар да, уме сто да се они са мо оба ве сте о то ме да су стан-
дар ди де фи ни са ни и да је њи хов за да так да их при ме не у ра ду у учи о ни ци (Pe ši kan, 
2012; Ra du lo vić i sar. 2010; Stan ko vić i sar. 2013).  

Ка да је у пи та њу уче ста лост од ре ђи ва ња стан дар да у пи са ним при пре ма ма за 
на став ни час, на осно ву ре зул та та до би је них у овом ис тра жи ва њу мо же се уо чи ти 
да иа ко ви сок про це нат на став ни ка из узо р ка ми сли да је зна чај но од ре ди ти стан-
дар де по стиг ну ћа уче ни ка, од 51 ана ли зи ра не при пре ме за на став ни час, стан дар ди 
по стиг ну ћа на ве де ни су у две при пре ме. На по сто ја ње слич них од сту па ња на во де и 
Вил и сарaдници (Veal et al., 2015), ко ји ис ти чу да је за успе шну при ме ну ре фор ме за-
сно ва не на стан дар ди ма зна чај но ис пи та ти: 1) шта на став ни ци ми сле о стан дар ди ма, 
2) шта твр де да ра де да би уве ли стан дар де у на ста ву и 3) шта за и ста ра де у прак си 
да при ме не стан дар де. Осим то га, и На ци о нал ни са вет на став ни ка ма те ма ти ке у САД 
(Na ti o nal Co un cil for Te ac hers of Mat he ma tics, 2014, пре ма: Veal et al., 2015) на во ди да и 
по ред кре и ра ња но вих стан дар да и ку ри ку лу ма у на ста ви ма те ма ти ке, ни је си гур но 
да ће ове про ме не по ста ти са став ни део на став не прак се. У скла ду с тим је и за кљу чак 
ис тра жи ва ња ре а ли зо ва ног у САД Фак то ри ко ји до при но се успе ху ре фор ме за сно ва
не на стан дар ди ма (The Fac tors that Con tir bu te to The „Best Ca ses“ of Stan dards-Ba sed-
Re form) да обра зов на по ли ти ка не про у зро ку је увек про ме не у обра зов ној прак си 
(John & Pratt, 1997). Ипак, у слу ча ју на шег ис тра жи ва ња зна ча јан је и тре ну так ка да је 
оно спро ве де но, јер иа ко су стан дар ди де фи ни са ни 2009, обу ка за њи хо ву при ме ну 
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ор га ни зо ва на је то ком 2011, а ис тра жи ва ње је ре а ли зо ва но 2012. го ди не. Ре ле вант на 
ис тра жи ва ња (Lakshma nan et al., 2011; Ro e hrig & Kru se, 2005, пре ма: Veal et al., 2015) 
ука зу ју на то да је по треб но око три го ди не про фе си о нал ног уса вр ша ва ња на став-
ни ка у обла сти ко ју тре ба да при ме не и кон ти ну и ра не по др шке на став ни ци ма да би 
ре форм ске но ви не по ста ле са став ни део школ ске прак се.

За кљу чак

Пред мет про у ча ва ња овог ра да био је ис пи ти ва ње ми шље ња учи те ља и на-
став ни ка о то ме ко ли ко је зна чај но од ре ди ти стан дар де по стиг ну ћа уче ни ка и ко ја 
је њи хо ва уло га, као и ис пи ти ва ње уче ста ло сти де фи ни са ња стан дар да по стиг ну ћа 
уче ни ка у пи са ним при пре ма ма за на став ни час. Ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју на 
то да ка да је у пи та њу ми шље ње о зна ча ју од ре ђи ва ња стан дар да по стиг ну ћа уче ни-
ка, по ло ви на учи те ља и на став ни ка из узо р ка на во ди да је од ре ђи ва ње стан дар да 
зна чај но, а тре ћи на да је ве о ма зна чај но. Ово ис пи ти ва ње по ка за ло је да не по сто је 
раз ли ке из ме ђу учи те ља и на став ни ка, као ни раз ли ке с об зи ром на ду жи ну рад ног 
ста жа и уче шће у про гра ми ма струч ног уса вр ша ва ња. По сто је је ди но раз ли ке ка да је 
у пи та њу пред мет ко ји на став ни ци пре да ју: на став ни ци ко ји пре да ју умет нич ке пред-
ме те од ре ђи ва ње стан дар да по стиг ну ћа уче ни ка про це њу ју ма ње зна чај ним од на-
став ни ка ко ји пре да ју при род не и дру штве не на у ке. 

По да ци до би је ни на пи та ње у че му се огле да уло га стан дар да од но се се, с јед не 
стра не, на објек тив но оце њи ва ње уче ни ка и схва та ње стан дар да као осно ве за са-
мо е ва лу а ци ју ра да на став ни ка, а с дру ге стра не на ми шље ња о огра ни че њи ма ко ја 
пра те им пле мен та ци ју стан дар да. На став ни ци из узо р ка из не ли су ди ле му да ће до-
след ном при ме ном стан дар да до ћи до огра ни ча ва ња про це са уче ња и оце њи ва ња 
на уна пред од ре ђе не ка те го ри је зна ња. При то ме, на осно ву ис ка за на став ни ка из 
узо р ка мо же се прет по ста ви ти да не ки од њих до жи вља ва ју стан дар де са мо као но ви 
зах тев кре а то ра обра зов не по ли ти ке: не ви де раз ли ку из ме ђу стан дар да по стиг ну-
ћа и ра ни је де фи ни са них вас пит но-обра зов них за да та ка и сма тра ју да су стан дар ди 
про ла зна но ви на у обра зов ном си сте му. У том кон тек сту бит но је ува жи ти ис ку ства 
ко ја упу ћу ју на зна чај укљу чи ва ња на став ни ка у про цес из ра де стан дар да и мо гућ-
но сти са гле да ва ња стан дар да из угла спе ци фич них усло ва у ко ји ма се од ви ја вас пит-
но-обра зов ни про цес.

До би ли смо ин те ре сант не на ла зе ка да је реч о уче ста ло сти од ре ђи ва ња стан-
дар да по стиг ну ћа уче ни ка у ана ли зи ра ним при пре ма ма за на став ни час. У Ср би ји 
су то ком 2011. го ди не ор га ни зо ва ни се ми на ри за при ме ну стан дар да по стиг ну ћа 
уче ни ка и овим про гра ми ма об у хва ће но је 11.350 на став ни ка, а на осно ву при пре ма 
ана ли зи ра них у овом ис тра жи ва њу мо же се кон ста то ва ти да је по треб но ви ше вре-
ме на и по др шке на став ни ци ма за при ме ну стан дар да по стиг ну ћа у школ ској прак си. 
Иа ко је тре ћи на ан ке ти ра них учи те ља и на став ни ка у на шем ис тра жи ва њу из ја ви ла 
да је од ре ђи ва ње стан дар да по стиг ну ћа уче ни ка ве о ма зна чај но, а по ло ви на да је 
зна чај но, у 51 ана ли зи ра ној пи са ној при пре ми за на став ни час стан дар ди су на ве де-
ни у две при пре ме.



Максимовић, А. • Стан дар ди по стиг ну ћа уче ни ка... • НВ год. LXV  бр. 2/2016, стр. 279–296.

293

До би је ни ре зул та ти отва ра ју и пи та ња ко ја се од но се на ини ци јал но обра зо ва-
ње и обу ку на став ни ка за при ме ну стан дар да, по ну ду и ква ли тет про гра ма струч ног 
уса вр ша ва ња у обла сти им пле мен та ци је стан дар да по стиг ну ћа уче ни ка у на став ну 
прак су, као и на пру жа ње кон ти ну и ра не по др шке на став ни ци ма у том про це су. Осим 
то га, на ла зи ис тра жи ва ња ука зу ју и на по тре бу за раз у ме ва њем и про мо ви са њем 
стан дар да пре све га као смер ни ца у ра ду, а не као оба ве зу ју ћих про пи са за при ме ну, 
као и на упу ћи ва ње на став ни ка на свр сис ход ну упо тре бу стан дар да, чи ме ће до при-
не ти по бољ ша њу ква ли те та обра зо ва ња.
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TE AC HERS’ VI EWS OF STU DENT AC HI E VE MENT STAN DARDS

    Teachers are one of key factors of the realization and success of the reform processes in the 
education system. The paper reports about a research of the views of class and subject 

elementaryschool teachers of the importance of defining, and the role of defined achievement 
standards, as well as their limitations. Also, it was examined to what extent teachers follow the defined 
standards when they prepare a written preparation for a lesson. The sample included 290 class and 
subjectteachers and 51 written lesson preparations. According to the results obtained in the research it 
can be stated that there were certain differences in the teachers’ reports about the importance of defining 
students’ achievement standards as well as the frequency of defining and recording standards in written 
preparation of lessons: more than half teachers think that implementing standards in lesson preparations 
is important, a third of respondents think that it is very important to define achievement standards, but 
they were implemented in only two written lesson preparations. The results of this research can be useful 
both to teachers and education policy planners, since they show how important it is to include class and 
subjectteachers in the reform processes and to give them a continuous support in implementing 
achievement standards as teaching regulators.

  students’ achievement standards, classteachers, subjectteachers, written lesson 
preparations.

СТАНДАРТЫ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ

    Учитель – один из ключевых факторов обеспечения успеха в осуществлении реформ 
в системе воспитания и образования. В статье рассматриваются мнения 

учителей и преподавателей о важности определения стандартов, о роли поставленных 
стандартов достижений и ограничениях в применении стандартов. Также рассматривается, 
в какой степени при письменной подготовке лекций  учителя руководствуются поставле
нными стандартами. В исследовании приняли участие 290 учителей и преподавателей, была 
проанализирована 51 письменная подготовка лекций. На основании полученных результатов 
можно сделать вывод о наличии определенной разницы между учителями когда речь идет о 
важности установления и определения стандартов успеваемости учащихся и частоты 
определения и уточнения стандартов в письменных подготовках учителей: более половины 
опрошенных учителей заявили, что значительно, а более трети, что очень значительно 
определить стандарты достижений учащихся, но из 51 проанализированной письменной 
подготовки, стандарты перечислены только в двух. Результаты этого исследования могут 
быть полезны учителям и преподавателям, а также всем, кто занимается образовательной 
политикой, так как указывают на важность более широкого участия учителей в процессах 
реформирования образования, на постоянную поддержку, которую необходимо обеспечить 
учителям и преподавателям при внедрении стандартов достижений учащихся в качестве 
регулятора процесса обучения. 

  стандарты достижений учащихся, учителя, письменные подготовки 
учителей.
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