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           Одрживи развој се јавља као суштински предуслов, и као крајњи циљ организације бројних 
људских делатности, са посебним акцентом на образовање. Једна од кључних димензија 

одрживог развоја јесте социјална димензија, која се односи на то како становништво схвата значај 
одрживог развоја. Истраживање је предузето, како би се утврдили ставови будућих педагошких 
кадрова о одрживом развоју. Узорак испитаних лица представља 240 испитаника. У истраживању 
је употребљена дескриптивна метода. Техника прикупљања података јесте техника анкетирања 
– Упитник за процену ставова о одрживом развоју. Резултати овог истраживања су потврдили 
општу хипотезу истраживања да студенти сматрају да је одрживи развој изузетно важан. Студенти 
педагошких факултета свесни су појма и важности одрживог развоја за садашњост и будућност, али 
нису у довољној мери припремљени за образовање будућих генерација. Наше педагошке импликације, 
на основу овог истраживања, биле би да професори на факултетима у студијске програме треба да 
имплементирају више садржаја који укључују одрживи развој, нарочито на факултетима који образују 
будуће педагошке кадрове. За студенте педагошких факултета то јесте посебно значајно, како би 
деловали активно с погледом упереним у будућност, на будућност младих нараштаја. 

              одрживи развој, високошколско образовање, будући педагошки кадрови, Србија.
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Увод

Један од циљева савременог друштва јесте развој који ће се одвијати несме-
тано, али који ће омогућити очување животне средине. Полазећи од тог циља, до-
шло је до развоја концепта одрживог развоја који се високо позиционирао када је 
реч о перспективи опстанка и напретка човечанства. Будући да је значај одрживог 
развоја и заштите животне средине огроман, јавила се потреба за информисањем 
и образовањем о одрживом развоју које ће омогућити усвајање вредних вештина и 
знања и којима ће се усмерити понашање појединаца. Увођење тематике одрживог 
развоја у наставне предмете било је тема бројних дискусија у академским кругови-
ма. Информисање о одрживом развоју има позитиван утицај на колективну свест о 
потреби заштите животне средине. Сматра се да су образовне установе те које тре-
ба да информишу младе о одрживом развоју. Осим школа и факултета, велику улогу 
у информисању о одрживом развоју имају, међутим, и медији, интернет садржаји и 
еколошки покрети. Осим тога што се одрживим развојем промовише заштита жи-
вотне средине, истовремено циљ јесте развој благостања људи, развој једнакости 
и правде. Наведени концепт подразумева ефикасно управљање, како природним, 
тако и људским ресурсима. Значај тог концепта наметнуо је потребу за образовањем 
за одрживи развој и јачање улоге универзитета у спровођењу тог концепта. Обра-
зовање за одрживи развој последње деценије и те како добија на значају. Циљ јесте 
у томе да се образовањем успостави баланс између усвајања знања и вештина, са 
једне стране, а, са друге, преиспитивања тих знања и формирања критичког осврта. 
Поред наведеног циља, образовањем за одрживи развој треба да се усмере студен-
ти ка усвајању одрживих стилова живота и ка стицању знања о нужности заштите 
животне средине. Предност постојеће литературе лежи у томе што постојећа лите-
ратура покрива значајне теме у области образовања и одрживог развоја. Недостатак 
постојеће литературе огледа се у томе што се не бави ставовима студената. Сматрамо 
да је изузетно важно истраживати ставове студената, како бисмо видели колико су 
они, као будући педагози, свесни појма и важности одрживог развоја. Циљ рада јесте 
да укажемо на појам и важност одрживог развоја и да укажемо на ставове студената 
о одрживом развоју. Постојећа литература покрива значајне теме у области обра-
зовања и одрживог развоја, али не доноси ставове студената о томе, и овим радом 
аутори покушавају да попуне ту празнину. 

Појам еколошког образовања и еколошке свести

Еколошко образовање и еколошко васпитање често се посматрају као сино-
ними. У литератури се наилази и на то поистовећивање, међутим, мора се имати на 
уму да су то ипак два терминолошки различита појма. Појам еколошко образовање 
означава персоналну целовитост, али и све оно што једна особа треба да усвоји. Да-
тим појмом наглашавају се процеси који воде одговорности према околини која се 
схвата као човеков партнер. У еколошком васпитању тежиште се ставља на промену 
спољашњег понашања. У строгом смислу, еколошко образовање и васпитање се не 
могу одвојено посматрати, они се прожимају, допуњују, теже освешћивању особе, 
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а у развијенијој форми утичу на промену свести те особе, уз адекватно еколошко 
понашање (Andevski, 2001). Појам еколошка свест најчешће означава опис циља 
еколошког образовања, у социјалној, психолошкој и политичкој литератури. Свест 
се може одредити физиолошки као квалитет и функција органске материје (однос 
психолошких процеса према физиолошким нервно-можданим процесима), док је 
еколошка свест посредник организма и средине, односно средство за оријентацију и 
деловање организма и средине. У филозофском смислу, свест представља сазнајни, 
логичко-гносеолошки однос према спољашњем свету. Као друштвена појава развија 
се у зависности од развоја човека и његовог односа према природи (Andevski, 2001).

Појам одрживог развоја

У савременим условима, циљ друштва јесте несметани развој који ће, између оста-
лог, омогућити очување животне средине. Описани циљ довео је до развоја концепта 
одрживог развоја који заузима централно место у разматрању дугорочне перспективе 
опстанка и напретка човечанства (Voza, Vuković, Sokić i Štrabac, 2012). Упркос различи-
тим интерпретацијама које се у литератури могу наћи, том концепту данас припада цен-
трално место у разматрању дугорочне перспективе опстанка и напретка човечанства. 
Одрживост, или одрживи развој, јавља се као суштински предуслов, али исто тако и као 
крајњи циљ ефикасне организације бројних људских активности на Земљи.

Појам одрживости није нов. Генерална скупштина Уједињених нација (УН) 1983. го-
дине задужила је Светску комисију за животну средину и развој да припреми концепт о 
одрживом развоју. Светска комисија за животну средину и развој, 1987. године, презен-
товала је идеју одрживог развоја (Sustainable Development) у оквиру документа Наша 
заједничка будућност (познат под називом Brundtland извештај). Комисија указује на то 
да се два кључна појма – животна средина и развој – не могу посматрати одвојено (Voza 
i sar., 2012). Полазиште целокупног размишљања лежи у чињеници да издржљивост 
екосфере и залихе ресурса не допуштају проширење начина живота и привреде раз-
вијених друштава на све делове планете у будућности. Данас постоје бројне дефиниције 
одрживости, с обзиром на то да су бројне научне дисциплине и струке заинтересоване 
да са својих стајалишта изразе забринутост за будуће цивилизације. Понекад су и сами 
покушаји конструисања теорија одрживости кривци за неразумевање и оспоравање, 
поготово када се друштвене компоненте потискују неразумевањима која проистичу из 
природних и техничко-технолошких наука, што се уочава и у међусобној удаљености 
приликом самог дефинисања одрживости (Andevski, 2006a).

Концепт одрживости данас и даље није јасан због распона паралелних дефини-
ција тог појма (Маjor, Namestovski, Horák, Bagány, & Pintér Krekić, 2017). Израз одржи-
ви развој (Nachhaltige Entwickling, на немачком језику, или, на енглеском, Sustainable 
Development) значи трајно могући развој, усклађен, усмерен према околини, конти-
нуалан или уравнотежен (Andevski i Knežević-Florić, 2002; Pavlović, 2002). Термин одр-
живост означава способност трајања и потиче од латинске речи sustineo, што значи 
одржати се, одолевати, трајати (Pokrajac, 2009). Одрживост налазимо како у природи, 
тако и у човековим активностима. Наведени појам доводи у везу заштиту животне 
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средине са планирањем друштвеног развоја, економским и политичким питањима 
(Andevski, 2006a; Bibi i Brenan, 2008). Може схватити као „усклађени систем технич-
ко-технолошких, економских и друштвених активности у укупном развоју у којем се 
на принципима економичности и разумности користе природне и створене вред-
ности са циљем да се сачува и унапреди квалитет животне средине за садашње и 
будуће генерације“ (Lilić i Drenovak-Ivanović, 2014: 22). 

Одрживост означава концепте и приступе у развоју којима се пажња обраћа на 
природна својства места, изворе воде и енергије као и на интегралне аспекте развоја. 
Концепту одрживог развоја данас припада централно место у разматрању дугорочне 
перспективе опстанка и напретка човечанства. Потребно је нагласити да се тај кон-
цепт не може и неће остварити без широког, демократски организованог суделовања 
људи. Примена тог концепта захтева обухватно ширење, образовање битних „хуманих 
ресурса“, креативности и фантазије, интелигенције и критичких моћи, способности 
споразумевања и кооперације. Отуда је постављен концепт глобалног развоја којим се 
као циљ истиче задовољавање потреба садашњих становника планете без ризика да 
будуће генерације неће моћи да задовоље своје потребе. Развој који испуњава ову по-
годбу означен је као трајни, одрживи (Andevski i Kundačina, 2004; Gough & Scott, 2007; 
Jovanović, 2013; Kundačina, 2010; Pokrajac, 2009; Ponting, 2009; Unković, 2012).

Одрживост значи коришћење метода, система и материјала које неће исцрпти 
ресурсе или оптеретити природне циклусе. Одрживост укључује и природне систе-
ме у људске обрасце, при чему се инсистира на континуитету и јединству. 

Образовање и одрживи развој

Образовање, као кључни фактор развоја и конкурентности савремене привре-
де, игра суштинску улогу у друштвено-економском развоју привреде и друштва. 
Образовање за транзицију према одрживости, фокусирано је на људе (ученике) у 
контексту њиховог свакодневног рада и управо универзитети имају обaвезу да учи-
не доступним сопствене ресурсе свим радно способним људима, како би одговори-
ли на њихове потребе за вештинама и знањем у подручју одрживости (Marjanović 
& Biočanin, 2008; Pavlović, 2002; Pejanović, 2014; Stern, 2000; Šehović; Šehović, 2012). 
Управљање системом образовања представља један од кључних фактора који утичу 
на његово функционисање и квалитет резултата. Реч је о сложеном процесу, јер су 
и образовни системи, по правилу, веома сложени – треба имати у виду, на пример, 
њихову величину, структурну сложеност, преламање различитих интереса, бројност 
циљева којима служе (Stanković, 2010). Током деценија којима су идеје и садржаји из 
области заштите животне средине прогресивно постајали интегрални део васпитања 
и образовања, њихов концепт се мењао од „образовања за заштиту природе“, преко 
„образовања за заштиту животне средине“ до „образовања за одрживи развој“ (Kle-
menović, 2003). Улога високошколских институција у промоцији одрживог развоја, 
евидентно јесте кључна, јер се истовремено ради о едукацији људи који ће ускоро 
доносити нове одлуке о развоју, али и о едукацији људи који ће сами ускоро едукова-
ти млађе нараштаје. Интеграција одрживог развоја у рад универзитета јесте од зна-
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чаја за све активности: наставу, истраживање, деловање у заједници и управљање 
институцијом и зато је важно организовати се и имплементирати садржаје одрживог 
развоја у планове и програме на академском нивоу (Andevski, 2006b; Milutinović & 
Nikolić, 2014; Pavlović, 2011; Petrović, 2009; Rončević i Rafajac, 2012).

Потребно је истаћи да је циљ високошколског образовања за одрживи развој 
да се помогне људима да развију знања, вештине и обрасце понашања које ће им 
помоћи да живе одрживо и доносе важне одлуке засноване на информацијама које 
ће утицати на добробит свих и помоћи у осигурању будућности. Један од циљева на-
ставно-образовног рада на универзитету, требало би да се састоји у развијању спо-
собности студената да анализирају проблеме животне средине, да проналазе узро-
ке, сагледају њихове ефекте и утврде услове у којима се поједини процеси одвијају 
и које последице имају на квалитет животне средине (Bookchin, 2010; Cegur Radović, 
Decleris, 2000; Domask, 2007; Varičak i Smajla, 2016). Потребно је да се са различитих 
страна приступи изучавању тих проблема, те да се они проуче посебно са друштве-
ног, економског и политичког аспекта, како би се на прави начин реализовало обра-
зовање за одрживи развој на универзитетима. Високо образовање треба значајније 
да допринесе образовању за одрживи развој приликом развијања знања и стручно-
сти. Да би било ефективно, образовање за одрживи развој треба да буде усмерено у 
два правца: први, интегрисањем тема образовања за одрживи развој у већ постојеће 
предмете, програме и курсеве, и други, обезбеђивањем специфичних предметних 
програма и курсева. Кључна улога намењена је искуственом учењу, студијама слу-
чајева, анализама добре праксе, симулацијама. Универзитети су одувек били креа-
тори знања, а данас их је потребно подсетити на одговорност коју носе (Jickling & 
Walс, 2002; Lončar, 2011; Milfont & Duckitt, 2010; Nikolić, 2007; Nikolić & Vasović, 2015; 
Vidojević, 2011).

Истраживања одрживог развоја у високом образовању  
у Републици Србији

У истраживањима, аутор Мајор са сарадницима (Major, Namestovski, Horák, 
Bagány, & Pintér Krekić, 2017) наводи да Србија јесте потписница бројних међународ-
них докумената који промовишу образовање за одрживи развој. Први и делимични 
увиди у присутност идеја одрживог развоја у универзитетском образовању у Србији 
показују да су ти процеси започети, али да постоји широк простор и евидентна по-
треба да се то поље знатно прошири (Pavlović, 2011).

На високошколском нивоу образовања, последњих година је основано низ фа-
култета и катедри, одсека, смерова или студијских група из области животне среди-
не, како за основне тако и за последипломске и докторске студије. Наставни програ-
ми који се разматрају са становишта одрживог развоја и даље су највише присутни 
на техничким факултетима, мада све више расте заинтересованост и на друштвеним 
смеровима. У раду Лончарове, испитује се колико је образовање за одрживи развој 
заступљено на факултетима друштвено-хуманистичких наука, како различите инсти-
туције разматрају питања одрживог развоја, како професори гледају и образују сту-
денте за одрживи развој (Lončar, 2011). Према закључцима аутора, прво што је могло 
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да се уочи јесте да на основним студијама не постоји ниједан предмет који у свом 
називу садржи појам одрживи развој. Друго, веома је мали број силабуса предмета у 
којима се експлицитно помиње појам одрживог развоја. У свом истраживању, Пеја-
новић разматра однос између концепта одрживог развоја и система високог образо-
вања. У раду прво објашњава појам одрживог развоја и његову важност, затим пише 
о Стању у Србији (Pejanović, 2014). Аутор наводи да, упркос чињеници да људски ре-
сурси представљају најзначајнији потенцијал Србије, понуда на домаћем тржишту 
рада не одговара потребама привреде и друштва.

Из тога произилази да, за разлику од стања у Европској унији (ЕУ), образовни 
систем Србије није окренут потребама привреде и друштва. Нужне су и потребне ре-
форме образовања у правцу изградње система образовања за одрживи развој. Обра-
зовање се данас може сматрати фактором одрживог привредног и друштвеног раз-
воја. Универзитети се, због своје способности генерисања нових знања и вештина, све 
више виде као кључни фактор у јачању конкурентности привреде на светском нивоу.

Аутор Мајор је са сарадницима урадио четворогодишње лонгитудинално ис-
траживање у области одрживог развоја на узорку студената учитељског и васпитач-
ког смера (Major et al., 2017). Циљ истраживања је гласио: Емпиријским проучавањем 
утицати на животну средину и на степен еколошке свести студената. Затим, установи-
ти у којој мери образовни програм установе доприноси развоју ставова о животној 
средини, еколошком свесном понашању и начину размишљања потребним за пости-
зање одрживости (Heyl, Moyano Díaz, & Cifuenteс, 2013; Hofman, 2015; Thiengkamol, 
2011). У многим случајевима, интеграција образовања о одрживости у образовни 
систем представља проблем управо зато што захтева не само једноставан пренос 
знања, него и много сложенији развој, промене ставова и емоционалних ставова 
(Shepard & Furnari, 2013).

Слично истраживање је урадила и Малеташки са циљем да испита и утврди вла-
ститу улогу и место које студенти перципирају према концепту одрживог развоја, 
да ли га перципирају у садржајима и курикулумима високошколског образовања, и 
како генерално перципирају себе и своје окружење у односу на еколошка питања и 
дилеме (Maletaški, 2014). Студенти су се, у највишем проценту, сложили са тврдњом 
да би сви универзитетски наставници требало да у извођењу својих програма укљу-
че знања, вредности и вештине за одрживи развој. У прилог томе иде и тврдња већи-
не да је потребно основати посебну образовну установу у којој би се образовали 
стручњаци и едукатори за одрживи развој.

Према истраживањима Србиновског врло је значајно да се у земљама у развоју 
спроводе емпиријска истраживања знања о животној средини, како би се резултати 
могли користити у процесу креирања политике заштите животне средине. Потребно 
је да развијамо наставне планове и програме који су у складу с индивидуалним разли-
кама, потребама, гледиштима и способностима ученика (Srbinovski, 2019). Програми 
еколошког образовања треба да обухватају све компоненте животне средине: при-
родне системе, материјалне и људске ресурсе. На постигнућа ученика морамо гледа-
ти у контексту свеобухватних социоекономских услова у којима спроводимо образов-
ни процес. Може се приметити да су истраживања у високом образовању у Републици 
Србији све актуелнија и да све већи број радова говори о важности одрживог развоја.
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Методолошки оквир истраживања

Предмет истраживања

Једна од кључних димензија одрживог развоја јесте социјална димензија, која 
се односи на социјалну једнакост, људска права и друштвени развој. Неопходно је, 
да би се еколошка свест, знања и вештине успешно изградили, да човечанство, на-
рочито младе, адекватно информисати о одрживом развоју и његовом значају. О 
одрживом развоју млади се могу информисати путем различитих извора, али пре-
судну улогу у том процесу имају образовне институције са акцентом на факултете. 
Високошколске институције морају конципирати наставни садржај на начин који ће 
ефикасно информисати и едуковати студенте о одрживом развоју. Студенти на педа-
гошким факултетима би требало више да уче о одрживом развоју, како би касније то 
знање могли пренети на своје ученике.

Проблем истраживања

Савремени свет је већ увелико суочен са заједничком одговорношћу и нужно-
шћу да свој развој усклади са потребама људи и природе и са свешћу да се Земља 
мора сачувати, како за садашњу генерацију тако и за будуће генерације људи. Обаве-
за данашње генерације састоји се у томе да остави потомству бар онолико шанси за 
развој колико их она има (Nacionalna strategija održivog razvoja, 2008).

Проблем овог истраживања представља одговор на питање: Какви су ставови 
будућих предагошких кадрова о одрживом развоју? 

Циљ и карактер истраживања 

Циљ овог истраживања био је утврдити ставове будућих педагошких кадрова 
о одрживом развоју. Желели смо да испитамо мишљење студената прве и четврте 
године педагошких факултета о одрживом развоју, његовој важности и самом месту 
одрживог развоја у високошколском образовању. Истраживање има емпиријски ка-
рактер.

Задаци истраживања

Задаци истраживања су били:

1. испитати да ли студенти разумеју концепт одрживог развоја
2. испитати да ли студенти сматрају важним образовање за одрживи развој на фа-

култетима
3. испитати одакле студенти добијају информације о одрживом развоју
4. утврдити ко, према мишљењу, студената сноси одговорност за систематско спро-

вођење образовања за одрживи развој.
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Хипотезе истраживања

У складу са проблемом истраживања и задацима истраживања, дефинисали 
смо једну општу хипотезу истраживања и четири посебне хипотезе.

Општа хипотеза нашег истраживања гласи: 
Претпостављамо да студенти сматрају да је одржив развој изузетно важан.

Посебне хипотезе истраживања:
1. претпоставља се да студенти разумеју концепт одрживог развоја
2. претпостављамо да студенти добијају информације о одрживом развоју из медија
3. претпостављамо да студенти педагошких факултета сматрају важним образо-

вање за одрживи развој на факултетима
4. претпоставља се да, према мишљењу студената, влада сноси одговорност за сис-

тематско спровођење образовања за одрживи развој.

Методе, технике и инструменти истраживања

У истраживању је употребљена дескриптивна метода. Техника прикупљања 
података у истраживању јесте техника анкетирања – као инструмент је коришћен 
Упитник за процену ставова о одрживом развоју. Наведени упитник је намењен про-
цени ставова у вези са различитим аспектима одрживог развоја. Састоји се од 35 пи-
тања са петостепеном скалом одговора Ликертовог типа. Упитником су обухваћене 
четири скале које су намењене процени различитих аспеката у вези са одрживим 
развојем. Називи скала, број ставки, предмет мерења и поузданост скала по типу ин-
терне конзистенције (Кронбахов α коефицијент) приказани су у првој табели. Коефи-
цијенти поузданости су прихватљиви (α >,60) за три скале. Нешто нижу поузданост 
има скала Извори информација о одрживом развоју, и то највероватније због малог 
броја ајтема по скали.

Табела 1 
Карактеристике Упитника за процену ставова о одрживом развоју

Скала ставки          Број α Предмет мерења ставки

Разумевање      9 0, 69 Ниске скорове на овој димензији постижу особе које имају 
Концепта одрживог   негативне ставове према концепту одрживог развоја док високе  
Развоја    скорове постижу особе које имају позитивне ставове према  
    концепту одрживог развоја

Позиција одрживог    10 0, 66  Ниске скорове на овој димензији постижу особе које сматрају да 
развоја    је концепт одрживог развоја применљив на све научне 
у систему    дисциплине и све факултетске курикулуме. Високе високог 
образоваања   скорове постижу особе које сматрају да са концептом одрживог 
    развоја не треба да буду упознате све научне дисциплине,  
    као и да значај овог концепта није универзалан.
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Извори информација      5 0, 42 У склопу ове димензије се процењује од којих извора су 
о одрживом развоју   испитаници највише информисани о одрживом развоју. Више  
    скорове постижу особе које процењују да су добиле већи број  
    информација из већег броја извора.

Инстанце одговорне     11 0, 88 У склопу ове димензије се процењује које инстанце или 
за одрживи развој   институције особа процењује као одговорне за одрживи развој. 
    Виши скорови указују на то да особа процењује одговорним  
    већи број институција или инстанци. 

Узорак и процедура

Истраживање је спроведено на намерном и хетерогеном узорку. Узорак ис-
питаника представља 240 испитаника (53,1 % мушког пола, а 46,9 % женског пола 
). Испитаници су студенти педагогије Филозофског факултета у Новом Саду (60,3 %) 
и Педагошког факултета у Сомбору (39,7 %) и то следећих студијских група: библио-
текарство (12,1 %), дизајн медија у образовању (11,3 %), педагогија (39,7 %), учитељ 
(20,1 %) и васпитач (16,7 %). Већи број испитаника чине студенти прве године (53,1 %), 
док нешто мање студената похађа четврту годину студија (46,9 %).

Истраживање је спроведено анонимно током новембра и децембра, 2018. годи-
не на територији АП Војводине, при чему су испитаници потписали информисану са-
гласност о учешћу у истраживању. Упитник је дистрибуиран у папир-оловка формату 
и за његово попуњавање је било потребно око 20 минута.

Методе припреме и анализе података

Методе припреме и анализе података спроведене су у SPSS v22 програму. Сума-
циони и стандардизовани скорови на скалама скраћене верзије Упитника ставова о 
одрживом развоју образовани су стандардним статистичким процедурама сумације 
и стандардизације. Одговори испитаника сажети су на следећи начин: категорије од-
говора 1 и 2 сажети су у категорију неслагања, категорије 4 и 5 сажете су у категорију 
слагања, а категорија 3 репрезентовала је неодређен став у вези са датим т в р д њ а -
ма. Од статистичких техника коришћене су следеће анализе: анализa дескриптивних 
показатеља, корелациона анализа (Пирсонов коефицијент) и хи-квадрат тест за неза-
висне узорке.

Резултати и дискусија

Прелиминарни налази – дескриптивна и корелациона анализа

Aнализа дескриптивних показатеља указује на то да се све четири скале које 
су коришћене у истраживању расподељују по нормалној дистрибуцији података (Ск 
и Ку < 1), што чини предуслов за извођење даљих статистичких анализа (Tабела 2).
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Табела 2  
Дескриптивни показатељи коришћених скала

Скала Mин. Maкс. AС СД Ск Ку

Разумевaње концепта одрживог развоја 24,00 43,00 34,,2 3,9 0,15 0,21
Позиција одрживог развоја у систему 
високог образовања

24,00 46,00 37,0 4,3 0,28 0,09

Извори информација о одрживом 
развоју

9,00 25,00 18,7 3,0 0,49 0,25

Инстанце одговорне за одрживи развој 31,00 52,00 43,7 4,2 0,30 0,34

Напомене: Мин. – минимална вредност, Макс. – максимална вредност, АС – аритметичка средина, СД – 
стандардна девијација, Ск– мера закошености, Ку – мера спљоштености.

Увидом у резултате корелационе анализе, закључује се да се одређене скале 
налазе у међусобним корелацијама. Пирсонови коефицијенти корелације се могу 
описати у терминима ниског интензитета. Највиша позитивна корелација се детек-
тује између Разумевања концепта одрживог развоја и Инстанци одговорних за одр-
живи развој (Табела 3).

Taбела 3 
Интеркорелације испитиваних конструката

1 2 3 4

Разумевање концепта одрживог развоја (1) –

Позиција одрживог развоја у систему високог образовања (2) 0,12 –

Извори информација о одрживом развоју (3) 0,16* 0,03 –

Инстанце одговорне за одрживи развој (4) 0,21** 0,13* 0,14* –

Напомене: ** п < 0,01; * п < 0,05.

Главне статистичке анализе у контексту циљева  
и хипотеза истраживања

Хипотеза 1:  
Претпоставља се да студенти разумеју концепт одрживог развоја.

Емпиријска аритметичка средина скале Разумевање концепта одрживог раз-
воја (АСЕ = 24,0) виша је од аритметичке средине скале (АСТ = 18,0), на основу чега 
се закључује да испитаници разумеју концептуализацију одрживог развоја. Анализа 
посебних категорија разумевања дата је у Табели 4.
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Табела 4 
Значајност разлика у пропорцијама одговора на питања из скале Разумевање концепта одрживог развоја

Фреквенција одговора испитаника

Питање Неслагање Неутрално Слагање x² п вредност

п1 30 37 172 160,8 0,000

п2 180 41 18 192,9 0,000

п3 182 44 13 203,2 0,000

п4 27 52 160 125,4 0.,00

п5 28 63 148 95,6 0,000

п6 34 72 133 62,6 0,000

п7 33 40 146 191,4 0,000

п8 35 55 149 93,0 0,000

п9 41 64 134 58,9 0,000

Напомена: дф – број степени слободе, за сваки x² = 2

Увидом у Табелу 4 закључује се да се значајно више испитаника слаже са свим 
тврдњама те скале, осим са тврдњама 2 (Одрживи развој је празна формула и поли-
тичка синтагма) и 3 (Идеја одрживог развоја је недоречена, непрецизна, противречна 
фраза без додатног садржаја). С обзиром на то да су наведена два ајтема формули-
сана у обрнутом правцу, резултати иду у прилог томе закључку да већина студената 
разуме концептуализацију одрживог развоја. На основу изложеног може се закључи-
ти да је прва хипотеза у потпуности потврђена.

Хипотеза 2: Претпоставља се да студенти добијају информације  
о одрживом развоју из медија. 

Емпиријска аритметичка средина скале (АСЕ = 9,0) јесте веома блиска теоријској 
аритметичкој средини скале (АСТ = 10,0), на основу чега се закључује да испитаници 
имају неутралан став о томе из којих извора информација најчешће стичу знање о 
одрживом развоју.

Табела 5 
Значајност разлика у пропорцијама одговора на питања из скале Извори информација о одрживом развоју

Фреквенција одговора испитаника

Питање Неслагање Неутрално Слагање χ2 п вредност

п1 33 57 149 91,1 0,000

п2 31 55 153 104,9 0,000

п3 29 74 136 72,5 0,000

п4 41 52 146 83,6 0,000

п5 31 50 159 117,8 0,000

Напомена: дф – број степени слободе, за сваки x² = 2
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Када се говори о изворима информисања, може се закључити да се студенти 
најчешће информишу из свих пет извора информисања: медији, интернет, еколошки 
покрети, од пријатеља и на факултету (Табела 5). Највећа вредност хи-квадрат теста 
детектује се, међутим, у случају еколошких покрета као извора информисања, затим 
са интернета, па тек потом из медија. Хипотеза је тиме делимично потврђена; мора се 
узети у обзир податак да медији нису најважнији извор информисања. 

Хипотеза 3:  
Претпоставља се да студенти сматрају важним образовање  
за одрживи развој на факултетима. 

Емпиријска аритметичка средина скале (АСЕ = 37,0) јесте веома блиска тео-
ријској аритметичкој средини скале (АСТ = 30,0), на основу чега се закључује да ис-
питаници имају изражен позитиван став према позицији одрживог развоја у систему 
високог образовања.

Табела 6 
Значајност разлика у пропорцијама одговора на питања из скале  Позиција одрживог развоја у систему високог 
образовања

Фреквенција одговора испитаника

Питање Неслагање               Неутрално Слагање x²  п вредност

п1 39 67 133 58,5 0,000

п2 42 65 132 55,9 0,000

п3 35 58 146 86,2 0,000

п4 38 67 134 60,9 0,000

п5 24 73 142 88,2 0,000

п6 39 52 168 89,0 0,000

п7 28 60 151 102,2 0,000

п8 27 56 156 115,0 0,000

п9 30 62 147 91,8 0,000

п10 38 48 153 101,9 0,000

Напомена: дф – број степени слободе, за сваки x² = 2

Увидом у резултате из Табеле 6 може се закључити да се испитаници у најви-
шем степену слажу са свим тврдњама скале Позиција одрживог развоја у систему 
високог образовања. С обзиром на то да је половина ајтема негативно формулисана, 
из наведених резултата постаје јасно да студенти исказују позитивне ставове о томе 
да је теме одрживог развоја важно имплементирати у курикулуме високошколских 
установа, али да истовремено сматрају то и оптерећујућим за курикулум, не препо-
знају важност одрживог развоја за теме великог дела курикулума, те да немају увид 
у то колико заправо места постоји за имплементацију. Резултати дакле упућују на 
закључак да је трећа хипотеза делимично потврђена овим истраживањем.

Лаура Калмар, Валерија Пинтер Крекић, Ленке Мајор • Ставови будућих педагошких кадрова o одрживом...



159

Настава и васпитање, 2021, 70(2), 147-164

Хипотеза 4: Претпоставља се да, према мишљењу студената, влада сноси одго-
ворност за систематско спровођење образовања за одрживи развој. 

Емпиријска аритметичка средина скале (АСЕ = 31,0) јесте израженија од теоријске 
аритметичке средине скале (АСТ = 22,0), на основу чега се закључује да испитаници 
имају изражене ставове о томе које инстанце су одговорне за спровођење образовања 
у контексту одрживог развоја.

Табела 7 
Значајност разлика у пропорцијама одговора на питања из скале Инстанце одговорности за спровођење 
образовања

Фреквенција одговора испитаника

Питање              Неслагање Неутрално Слагање x² п вредност

п1 22 53 164 139,9 0,000

п2 19 55 165 145,2 0,000

п3 26 65 148 97,5 0,000

п4 37 54 148 89,7 0,000

п5 34 52 153 103,3 0,000

п6 21 48 170 158,2 0,000

п7 18 49 172 166,6 0,000

п8 12 48 179 193,9 0,000

п9 7 40 192 244,4 0,000

п10 7 27 205 298,3 0,000

п11 21 23 195 250,5 0,000

Напомена: дф – број степени слободе, за сваки x² = 2

Резултати испитивања о инстанцама одговорним за спровођење образовања за 
одрживи развој (Табела 7) указују на то да студенти сматрају све наведене инстанце 
значајно одговорним у том контексту. Поредећи вредности хи-квадрат теста закљу-
чује се да студенти најодговорнијим за спровођење образовања за одрживи развој 
сматрају високо школство, док је одговорност владе тек на осмом месту у низу од 11 
институција (влада, министарства, парламент, политичке странке, локална и регио-
нална самоуправа /општина и градови/, медији, привреда, удружења, школе, високо 
школство, ви лично). Истраживањем је потврђено да влада, према мишљењу студе-
ната, сноси одговорност за систематско спровођење образовања за одрживи развој, 
али истовремено да влада није најважнија институција у том контексту. Добијеним 
резултатима, четврта хипотеза јесте делимично потврђена.

Сврха овог истраживања била је испитивање значаја и присутности концепта 
одрживог развоја у образовању будућих педагошких кадрова у Србији. Милутино-
вић и Николић (Milutinović i Nikolić, 2014), испитивали су, такође, положај одрживо-
сти у високом образовању у Србији и дошли до закључка да иако постоје покушаји 
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у спровођењу тог концепта, они су још у фази развоја. Аутори су посебно истакли 
важност развоја наставних планова и програма, као и обуке наставног кадра. Слична 
истраживања су спровели и Лончар, Пејановић, Мајор са сарадницима и Малеташ-
ки (Lončar, 2011; Major et al., 2017; Maletaški, 2018; Pejanović, 2014), који су анализи-
рали систем високог образовања из аспекта одрживог развоја и дошли до сличних 
закључака. Лончар наводи у истраживању да образовање за одрживи развој захтева 
методе попут кооперативог учења, учење засновано на искуству и креативне мето-
де (Lončar, 2011). Сматрамо да педагошки факултети спадају међу ретке факултете 
на којима доминирају ови облици рада, што би значајно могло допринети развоју 
ставова о животној средини, еколошки свесном понашању и начину размишљања 
потребном за постизање одрживости код будућих просветних радника. Исто тако, 
сматрамо да у процесу промовисања концепта одрживог развоја у образовању на-
ставници и професори треба да буду спремни да преузму улогу оних који обликују 
менталитет младих и то развијањем рефлексивног критичког мишљења, социјалног 
учења, емоционалне и еколошке интелигенције, што би значило да је за развој и при-
мену стратегије образовања за одрживи развој важна лична заинтересованост и ин-
дивидуална посвећеност самих професора за ту проблематику (Palmer & Neal, 1994), 
али и самог факултета у организацији рада факултета.

У овом истраживању смо пошли од опште хипотезе да студенти педагошких фа-
култета сматрају да је одржив развој у високом образовању изузетно важан. Закљу-
чили смо да су студенти у значајној мери свесни појма и важности принципа одржи-
вог развоја у систему васпитања и образовања. Сматрају да би било потребно да се у 
већој мери, него до сада, посвети пажња имплементацији садржаја одрживог развоја 
у студијске програме на факултетима.

Главна поука у овом раду јесте неопходност развоја високог образовања, а на-
рочито педагошких факултета у образовању и васпитању будућих просветних рад-
ника, где би одрживи развој требало да буде кључна одредница реформи факултета, 
које су услов не само развоја већ и његовог опстанка.

Предности и недостаци истраживања 

Предност нашег истраживања огледа се у томе што смо испитивали мишљење 
студената Филозофског факултета у Новом Саду и Учитељаког факултета у Сомбо-
ру. Недостатак нашег истраживања представља чињеница да је за време обављања 
истраживања мање студената било на факултетима због студијске недеље, тако да 
постоји могућност да смо могли имати и већи узорак.

Закључна разматрања

Одрживи развој се јавља као суштински предуслов, и као крајњи циљ организације 
бројних људских делатности, са посебним акцентом на образовање. Данас, том концеп-
ту припада централно место у разматрању дугорочне перспективе опстанка и напретка 
човечанства. Управљање системом образовања представља један од кључних фактора 
који утичу на одрживи развој, на његово функционисање и квалитет исхода.
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Циљ са којим је предузето ово истраживање био је утврдити ставове будућих 
педагошких кадрова о одрживом развоју. У спроведеном истраживању потврђена је 
општа хипотеза да студенти сматрају да је одрживи развој изузетно важан. На основу 
тога, можемо закључити да су студенти, будући просветни радници, свесни појма и 
важности одрживог развоја у савременом друштву. Осећају недостатке у свом оспо-
собљавању и вољни су проширити своја знања и умећа у области одрживог развоја. 
Посебна вредност рада лежи у његовом потенцијалу да нам укаже на правце развоја 
образовања педагошких кадрова у духу одрживог развоја, да би ти кадрови били 
спремни да делују активно с погледом упереним у будућност и животне потребе мла-
дих нараштаја. 

Сматрамо да је ова тема изузетно актуелна и важна, да постојећа литература 
покрива значајне теме из области образовања и одрживог развоја, али да се не бави 
ставовима студената, и да овај рад покушава да попуни ту празнину. Исто тако, сма-
трамо да је потребно у будућности ову тему комплексније и дубље истраживати. 
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   Sustainable development is an essential precondition, and also the ultimate goal, of the or-
ganization of numerous human activities, with particular emphasis on education. One of the 

key dimensions of sustainable development is the social dimension, which refers to citizens’ comprehen-
sion of its importance. The aim of the study presented in this paper was to establish the attitudes of future 
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pedagogists towards sustainable development. The sample consisted of 240 respondents. The study used 
the descriptive method, and the data collection technique used was the questionnaire survey – the Ques-
tionnaire for the Assessment of Attitudes to Sustainable Development. The results of the survey confirm 
the general research hypothesis that students regard sustainable development as extremely important. 
Students of teacher training faculties are aware of the concept and importance of sustainable development 
for the present and the future, but are insufficiently prepared to educate future generations about it. The 
pedagogical implications of this study would be that university teachers should implement more content 
dealing with sustainable development as part of the curriculum, particularly at faculties educating future 
pedagogists. This is particularly important for these students so that they can act with the future in mind 
– the future of young generations.

         sustainable development, higher education, future pedagogists, Serbia.
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   Устойчивое развитие выступает как необходимое предвартельное условие и конечная 
цель организации многочисленных видов человеческой жизнедеятельности с особым 

упором на образование. Одним из ключевых аспектов устойчивого развития является социальный 
аспект, который относится к пониманию его важности со стороны народонаселения. Целью 
исследования являлось определение позиции будущих педагогических кадров по отношению к 
устойчивому развитию. Выборка респондентов составила 240 человек. В процессе исследования 
использовался оценочно-описательный (дескриптивый) метод. Методика сбора данных – это 
техника опроса с применением Анкеты для оценки отношения к устойчивому развитию. Резуль-
таты исследования подтвердили общую гипотезу исследования, согласно которой студенты 
считают устойчивое развитие чрезвычайно важным. Студенты педагогических факультетов 
осознают концепцию и важность устойчивого развития для настоящего и будущего, но в недо-
статочной степени подготовлены к образовательному процессу будущих поколений. Наши пе-
дагогические суждения, основанные на этом исследовании, сводятся к тому, что профессора 
факультетов должны внедрять в свои учебные программы больше содержаний связанных с 
устойчивым развитием, особенно на факультетах готовящих будущие педагогические кадры. 
Указанное особенно важно для этих студентов, которые должны активно действовать устрем-
ляя свой взгляд в будущее, в интересах подрастающего поколения.

   устойчивое развитие, высшее образование, будущие педагогические кадры, 
Сербия.
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