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Сажетак: У раду је разматран значај акционих истраживања за 

рефлексивну праксу васпитача. Акционо истраживање представља 

специфични методолошко-епистемолошки приступ који полази од 

претпоставке да се стварност може сазнати у процесу њеног мењања у 

реалној социјалној ситуацији. Акциона истраживањa заснована су на 

посматрању, планирању, акцији и рефлексији. Васпитач - рефлексивни 

практичар, ствара промене, посматра ефекте и нову динамику промена. 

Истраживачким односом васпитача према пракси, васпитач критички 

преиспитује своје поступке, усмерава се ка рефлексивној пракси и 

професионално се унапређује и усавршава. 

Кључне речи: акциона истраживања, рефлексивни практичар, 

васпитач. 

УВОД 

Акционо истраживање представља скуп активности, акција, 

метод или стратегију сазнавања стварности у процесу њеног мењања 

и одвија се кроз интеракцију са предметом и особама које учествују у 

истраживању (Педагошки лексикон, 1996: 16). 

Акциона истраживања су настала из потребе за унапређивањем 

васпитно-образовне праксе у коме се смењују акција и истраживање. 

Акциона истраживања почињу питањем: На који начин могу да 

унапредим сопствену праксу? Васпитачи су учесници у акционим 

истраживањима али и самостални истраживачи који идентификују 

проблем у пракси (Дедај, 2016:44). 
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Васпитач – акциони истраживач, организује активности, 

идентификује постојеће стање и проблеме које тежи да иновира, 

уношењем одређених промена у васпитно-образовни процес и 

поновно анализира и евалуира постигнуте резултате и ефекате 

имплементираних промена. Дакле, у акционом истраживању 

васпитач - рефлексивни практичар, ствара промене, посматра ефекте 

и нову динамику промена. 

КАРАКТЕРИСТИКЕ И ФАЗЕ АКЦИОНИХ ИСТРАЖИВАЊА 

Утемељивач акционих истраживања Курт Левин (Lewin, 1946), 

сматрао је да је за разумевање неког система неопходна промена - 

акција. Акциона истраживања су усмерена на проучавање социјалне 

ситуације са намером да се унапреди квалитет акције у њој, остварују 

се у спиралној измени следећих етапа: планирања, деловања, 

посматрања и рефлексије (Zuber-Skerritt 1996, према: Максимовић, 

2010: 190). Неопходно је имати у виду да се за време истраживања 

могу појавити нова проблемска питања које је неоходно сагледати. 

Сходно томе, важно је узети у обзир спонтаност у развојном процесу 

акционих истраживања кроз вишедимензионалну спиралу следећих 

фаза: посматрање, описивање, планирање, деловање, рефлексија, 

евалуација, модификовање (McNiff & Whitehead, 2002, према: 

Максимовић, 2010: 190). 

Графички приказ 1. Спирални циклуси акционог 

истраживања (Bjelanović Dijanić, 2011: 3) 

 

У Левиновом моделу акционих истраживања могу се 

идентификовати две главне фазе: дијагностичка, у којој се 

анализирају проблеми, постављају истраживачка питања и хипотезе; 

РЕФЛЕКСИЈА 

ZNAK 

 
ПОСМАТРАЊЕ 

ZNAK 

 

АКЦИЈА  

 

ПЛАН  

 

ПЛАН  

 

ПЛАН  

 

АКЦИЈА  

 

АКЦИЈА  

 
РЕФЛЕКСИЈА 

ZNAK 

 

РЕФЛЕКСИЈА 

ZNAK 

 

ПОСМАТРАЊЕ 

ZNAK 

 

ПОСМАТРАЊЕ 

ZNAK 

 



89 

и терапеутска, у којој се хипотезе подвргавају тестирању у строго 

контролисаним условима (Максимовић, 2012: 240). 

Графички приказ 2 Левинов (Lewin, 1946) модел акционог 

истраживања  

 

Проблем акционог истраживања одређује се истраживањем 

ситуација из реалне васпитно-образовне праксе чије су 

карактеристике следеће: 
 резултати који су добијени реализованим истраживањем 

представљају податке за следећу фазу истраживања, који иде ка 

смеру откривања следећег проблема, планирању и акцији 

(критичка рефлексија);  

 васпитачи - истраживачи учествују у акцији и интервенишу у 

проучаваним васпитно-образовним процесима. 

Примарна функција акционих истраживања је промена 

васпитно-образовне ситуације у току истраживања, док је секундарна 

функција провера хипотеза, које се мењају и надограђују у складу са 

закључцима учесника током процеса истраживања. Васпитач - 

истраживач постепено уноси промене у васпитно-образовни процес 

на основу заједничких одлука. Затим се прате промене до којих се 

долази, прикупљени подаци служе као повратна информација и на 

основу чега је могуће прилагођавати и мењати планиране 

активности. Врши се трансфер теоријских сазнања у праксу и 
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стручна пракса васпитно-образовног рада постаје теоретски 

рефлексивна пракса (Максимовић, 2010: 192). 

ВАСПИТАЧ – АКЦИОНИ ИСТРАЖИВАЧ И РЕФЛЕКСИВНИ 

ПРАКТИЧАР 

Максимовић (2012: 14), акциона истраживања дефинише као 

„облик саморефлективног испитивања кога предузимају учесници у 

некој социјалној ситуацији да би повећали рационалност и 

исправност сопствене праксе и ситуација у којима се она одвија”. 

Реализацијом акционих истраживања васпитач постаје рефлексивни 

практичар који промишља о свом професионалном искуству, у циљу 

унапређења квалитета васпитно-образовног процеса.  

Према Кундачини и Банђуру (2004: 121), акциона истраживања 

могу да покрену и спроводе:  
 васпитачи који сматрају да је неопходна промена васпитно-

образовне ситуације у васпитној групи,  

  група васпитача и  

 тим практичара – васпитача, заједно са тимом истраживача. 

Васпитачи су у акционим истраживањима и истраживачи и 

учесници и практичари, зато се у свакој фази акционог истраживања 

догађа рефлексија. Рефлексивност је свест о томе какав утицај 

васпитачи - практичари, имају на процес истраживања, како се њихови 

ставови, перцепције и осећаји одражавају на ситуацију која се проучава 

(Hall, 1996, према: Максимовић, 2012: 240). Проблеми се идентификују 

у рефлексивној пракси, док акциона истраживања настоје да 

промишљено и планирано реше проблеме. Приказивањем и изношењем 

резултата акционог истраживања које су реализовали васпитачи 

дориноси се рефлексивној пракси. Дакле, васпитачи су у акционим 

истраживањима рефлексивни практичари и истраживачи, учествују у 

васпитно-образовној пракси али је истовремено и истражују.  

Карактеристке васпитача - рефлексивног практичара 

(прилагођено према: Радишић, Буђевац, Јошић, Бауцал, 2015: 11): 
 континуирано самоанализирање и самопраћење; 

 сагледавање ситуације из различитих углова; 

 отвореност и трагање за елементима добре праксе; 

 размена искустава са колегама; 

 спремност за обогаћивање теорије и праксе. 

У циљу развијања и унапређења своје праксе васпитачи у 

савременој предшколској установи све више имају улогу критичког 
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рефлексивног практичара. Рефлективна критика омогућава 

васпитачима да размишљају о питањима и процесима и да тумаче 

интерпретације и претпоставке. Приликом критичке рефлексије 

васпитачи поред знања и вештина које поседују, узимају у обзир и 

своја искуства у друштвеном контексту како би даље развијали своју 

праксу. Пут од рефлексије до критичке рефлексије обухвата 

разумевање праксе васпитача у циљу унапређења исте. 

Larrivee (2008) сматра да је рефлексивна пракса еволуирајућа 

кроз следеће нивое рефлексије:  
 Пре-рефлексија: васпитачи реагују на ситуацију у васпитној 

групи без свесног разматрања алтернатива; 

 Рефлексија површине: размишљања васпитача се фокусирају на 

стратегије које се користе за постизање унапред одређених 

циљева; 

 Педагошка рефлексија: васпитачи размишљају о васпитно-

образовним циљевима, теоријама на којима се заснивају 

приступи, и везе између теорије и праксе; 

 Критичка рефлексија: васпитачи размишљају о импликацијама 

за праксу. 

Рефлексивна пракса укључује активно размишљање о 

васпитно-образовној пракси. Према Дјуију (Dewey) рефлексија се 

тумачи као системско решавање проблема, док Шон (Schön, 1987) 

говори о рефлексији као вештини размишљања у акцији (према: 

Максимовић, Банђур, 2013: 604). Рефлексија „на“ акцију се односи на 

размишљање након догађаја, док се рефлексија „у“ акцији односи на 

размишљање док се ради (Schön, 1983).  

Рефлексивност представља развојни процес искуственог 

учења. Суштина је у томе да се искористе искуства из праксе и да јој 

се критички приступи како би је унапредили. Вештине на којима се 

заснива концепт рефлексивне праксе су: размишљање о својој 

пракси, повезивање теорије и праксе и критичка анализа и евалуација 

акција.  

Критичким промишљањем о свом професионалном искуству и 

постављањем питања: Шта?, Зашто?, Како могу да побољшам оно 

што не функционише?, Које су импликације истраживања? и Како 

могу да унапредим своју праксу?; представља ефикасан алат за 

професионални развој. Дакле, рефлексивна пракса има важну 

функцију у професионалном развоју васпитача. Професионални 

развој васпитача је „процес који се односи на стално развијање 

знања, вештина и способности и доприноси побољшању квалитета 
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рада, јачању мотивације и развијања система вредновања и 

самовредновања” (Каранац, Папић и Јашић, 2010: 88).  

Може се констатовати да је критичко акционо истраживање 

евалуирајући процес који се састоји од континурираних и 

преклапајућих циклуса, завршетак једног циклуса постаје почетак 

наредног кроз фазе планирања, имплементације, посматрања и 

критичке анализе. Пролазећи кроз овај процес акционих 

истраживања васпитач постаје рефлексивни практичар. 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Акциона истраживања представљају процес учења и промена, 

остваривања и мењања, као и партиципацију учесника у тој 

ситуацији у свим фазама истраживања.
 
Акциона истраживања су у 

функцији рефлексивне праксе васпитача јер повећавају њихову 

склоност рефлексији и доводе до промена у професионалним 

вештина и улогама васпитача који их спроводе (према: Банђур и 

Максимовић, 2011: 579). 

Васпитач - рефлексивни практичар је спреман за 

преиспитивање постојеће васпитно-образовне праксе и њено 

унапређивање. Рефлексивни васпитач активно промишља о својој 

пракси и свом будућем професионалном развоју као интегративном 

процесу унапређивања компетенција васпитача, кроз учење, 

практичан рад и истраживачку делатност. 

Може се констатовати да је рефлексивна пракса цикличан 

процес искуственог учења кроз акционо истраживање. 

Истраживачким односом васпитача према пракси, васпитач критички 

преиспитује своје поступке, усмерава се ка рефлексивној пракси и 

професионално се унапређује и усавршава (Дедај, 2016:44). Сходно 

томе, како би васпитачи идентификовали проблем и путем акционих 

истраживања решавали исту, неопходно је развити и унапредити 

вештине за рефлексивну праксу. 
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ACTION RESEARCH IN THE FUNCTION OF THE EDUCATIONAL 

REFLECTIVE PRACTICE 
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The importance of action research for the reflective practice of educators 

is discussed in the paper. Action research is a specific methodological-

epistemological approach that assumes that reality can be learned in the process 

of changing it in a real social situation. Action research is based on observation, 

planning, action and reflection. Educator - a reflective practitioner, creates 

change, observes the effects and new dynamics of change. By the educational 

attitude of the educator towards the practice, the educator critically re-examines 

his / her actions, directs himself towards reflexive practice and professionally 

advances and refines himself / herself.  
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