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Апстракт: Значај медицинског образовања и његове импликације 
на брже запошљавање кадрова лежи у чињеници да оно подстиче 
појединце да се проактивно суоче с приликама које су око њих. Пракса 
и практични начин размишљања нису довољно интегрисани у систем 
средњег медицинског образовања у Србији. Предмет истраживања 
представља утицај праксе на образовање у средњим стручним школама 
и запошљавање по стицању дипломе.  Истраживање на узорку од 475 
ученика и 45 сестара/техничара који раде у медицинским установама 
у којима ученици обављају праксу имало је за циљ да оцени квалитет 
теоријске наставе у средњим медицинским школама, као и праксу 
коју ученици обављају у здравственим институцијама. Резултати су 
показали да се често у школама дешава да наставници држе предавања 
методом усменог излагања без коришћења наставних средстава, 
уџбеници су оцењени углавном као застарели, постоји потреба за више 
часова практичне наставе, док је опремљеност кабинета за практичну 
наставу само делимична (зависи од града где се истраживање спроводило). 

1 Контакт са аутором: ljiljana.jovcic@yahoo.com
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Стечене компетенције ученика средњих медицицнских школа 
у Србији, компарација ставова ученика и ментора

средње медицинске школе је некомпетентан за обављање послова 
струковне медицинске сестре, али то не значи да није компетентан за 
задатке из свог будућег делокруга рада).

Истраживање за потребе овог рада у свему је пионирско у нашој 
земљи, јер постојање стручних вештина, компетенција, истражује у 
два правца:

степен самоперцепције компетенција стечених у току средњег 
медицинског школовања код ученика, и

степен перцепције ученичких способности у пракси на узорку 
главних сестара установа здравствене заштите у Србији на свим 
нивоима.

 Корелација података до које смо дошли у истраживању показаће 
како струка евалуира саму себе, односно колико је образовни систем 
средњих стручних школа у Србији у сагласју с праксом.

На основу истраживања очекује се увид у ниво практичних знања 
и каријерних тежњи код ученика средњих стручних школа, степен  
утицаја социо-демографских фактора, утицај  школског образовања и 
разних програма едукације на могућност запошљавања, као и то каква 
је самоперцепција ученика када су у питању потребне компетенције и 
социјалне вештине за будуће послове, и колико од тих карактеристика 
сами поседују. И, на крају, увид у визије сопственог успеха и планова 
за будућност испитаних ученика.

Укупни налази истраживања би, поред резултата сличних 
истраживања на ову тему, могли бити од користи како творцима 
стратегија запошљавања, тако и творцима образовних стратегија 
код нас, у којима би мере реформи образовних планова, тачније 
свеобухватног образовања морале бити много шире и конкретније. 
Ово истраживање треба да укаже на потребу иновирања образовних 
програма у средњем стручном образовању у циљу развијања 
позитивног става младих према образовању и развијању њихових 
способности за запошљавање. Увођење добро осмишљених садржаја 
у средњошколске програме, с применом практичног и проблемског 
образовања, путем којих би они стекли знања и усвојили вештине 
потребне у будућем раду, требало би да подстакне запошљавање у 
условима драматично високе незапослености у овој области.

Резултати показују разлике у оценама о примени теоријских знања 
између ученика и медицинских сестара/техничара на наставним 
базама. У циљу унапређења професионализма, потребно је направити 
бољу организацију практичне наставе са мањим групама ученика, што 
подразумева реформисање наставних планова и курикулума у средњим 
стручним школама. Неопходно је да се изрши оптимизација наставног 
кадра и времена проведеног на наставној бази, као и да се менторство 
адекватно награди, да се регрутују кадрови који могу бити ментори. 
Школа за 21. век подразумева интегрисано савремено академско учење, 
које захтева оргнизован континуирани дијалог између пословних људи и 
стручњака за образовање о томе шта ученици треба да знају да би могли 
да раде. 

Кључне речи: пракса, квалитет, средње медицинско образовање, 
компетенције

Увод

 Tреба истаћи потребу да се редефинише само значење 
компетенција. Тренутно, медицинског радника сматрамо компетентним 
уколико је спреман да самостално ради. Овакав, статичан поглед 
често се заснива на арбитрарности стечених признања. У складу с тим 
предлажемо да се појам ,,компетентанˮ користи с модификацијама 
које одређују који домени способности, који контекст и степен 
медицинског образовања или праксе то подразумева. Речју, свршени 
ученик средње медицинске школе може бити компетентан да ради 
под надзором, после високе здравствене школе струковних студија 
може неке задатке да обавља самостално, док дипломац факултета за 
област здравствене неге може да обавља праксу самостално. Схватање 
појма компетенције захтева спецификацију у односу на посао 
који се може обављати. Професионалне активности су у суштини 
компетенције у реалном контексту. Истовремено, треба редефинисати 
и појмове ,,некомпетентанˮ и ,,делимично компетентанˮ. Делимично 
компетентан може бити медицински радник којем недостају неке од 
потребних компетенција (нпр. комуникационе компетенције). Рећи 
да је неко некомпетентан подразумева да његове способности нису 
довољне за одређени ниво тренинга или праксе (нпр. свршени ученик 
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потребама свршених ученика, а укључује и експлицитне дефиниције 
свихбитних домена надлежности које се стичу (Voorhees, 2001). 

Поједина истраживања(Попов, 2013) говоре о томе да расте број 
ученика која напуштају школовање, те да компетенциона едукација 
може бити одговор на смањење раста броја ученика који одустају 
од школовања, како у обавезном школском систему, тако и у другим 
системима. 

Други аутор (Маринковић, 2014) наводи да „ученичке комптенције 
представљају јасно исказане исходе тј. очекивана знања, вештине и 
спосбности, те вредности, ставове и понашања које ученици треба 
да стекну и која ће моћи показати по успшено завршетку одређене 
наставне теме, програма, ступња образовања или васпитно-образовног 
циклуса“. Такође наводи значај повезивања поменутих комптенција 
и активности учења и ученика чији је важан део праћење, провера и 
оцена знања.

У циљу обезбеђења модернизације образовних система и подизања 
нивоа квалитета  образовања у савремном друштву потребне 
су и вештине и комптенције наставника у погледу препознавња 
даровитости ученика (Николић, 2017) и њихова активна пракса и 
усмереност ка емпиријским истраживањима. (Јовчић, 2017). Тијанић 
(Тијанић и други, 2001) као и Керн (Керн, 1989)ставова су о постојању 
неоподности развијања клиничких комптенције код ученика, које 
ће се у потпуности развити касније у процесу рада, као и развој 
комуникационих компетенција. Блум (Блум, 1956) става је да процес 
развоја комптенција започиње са знањем (учењем) и подразумева 
разумевање и способност да се изразе значења онога што је научено. 

У последњој деценији документа међународних организација (УН, 
ОЕЦД, ЕУ) наглашавају развој институционалног система квалитета 
као један од најзначајнијих задатака образовања (Riegler, 2010:157-
167). Квалитет образовања, као економску категорију, карактерише 
ефикасност и ефективност као однос културне праксе и као облик 
националног идентитета и разноликости и треба га посматрати, пре 
свега, у контексту друштвено-економског раста и развоја. Европа се 
развија ка друштву економије и знања, а мотивација и вештине су 
кључ за јачање конкурентности и адаптивности радне снаге. 

Давис (Davis, 1980:61) наводи да је кључ побољшања образовних 

Полазне теоријске основе истраживања

Позиви на реформу наставних планова (медицинских курикулума) 
кроз имплементацију праксе такође осуђују савремено медицинско 
образовање оријентисано ка количини времена проведеног у аспектима 
обуке (нпр. ротација), а не способностима које се заправо стичу (Long, 
2000). Савремено образовање, сматрају поборници праксе, требало би 
да помери фокус у корист развијање способности ученика. Ученици 
могу напредовати брже или нешто спорије него њихови вршњаци у 
датом наставном плану и програму. Теоријски, прилагођавајући се 
овим, различитим нивоима учења и стицања вештина, курикулум с 
флексибилним временским периодима могао би да буде ефикаснији 
него стриктно одређен програм. Појачавање аспекта праксе могло би 
да охрабри ученике да преузму одговорност за свој напредак и развој 
мапирајући им пут до компетенција. 

 Парадигма медицинских компетенција захтева њихово 
разумевање као вишедимензионалних, динамичних, контекстуалних 
и развојних. За сваки домен компетенција постоји кореспондирајући 
спектар способности од почетника до професионалца. Ипак, уместо 
статичних концепата компетенција, којима се сматра да је онај ко стекне 
компетенције компетентан заувек, у овом раду разматраћемо концепт 
компетенција као променљиву катеорију, контекстуалну конструкцију 
(на трагу теорије Коенса и др. (Koens et al. 2005)). Идеја о ,,прогресији 
компетенцијаˮ говори о њима као о концепту динамичних, развојних 
и временом променљивих вештина, утемељених на пракси колико и 
на учењу. Надаље, специфични елементи знања, вештина и ставова су 
компоненте специфичних способности који се могу комбиновати у 
креирању водеће, тзв. ,,кровне компетенцијеˮ. Образовни курикулум 
заснован на пракси полази из ума, од метода инструкција и постигнућа 
да би се остварио кроз учење. 

Средином двадесетог века у научној литератури затичемо 
дебате о о практичној припреми медицинских професионалаца. У 
делима различитих аутора затичемо утврђене програмске циљеве и 
концепције, пре свега у делима Тајлера (Tyler, 1949) и Магера (Mager, 
1997) .  Компетенциона едукација се види као одговор на многе изазове 
струке по томе што јеусмерена на исходе, инхерентно повезана с 
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претварати у вештине. Proctor и Dutta (1995) разликују перцептуалне 
вештине, вештине одговора на подражај, моторне вештине и вештине 
решавања проблема. Вештине се развијају с временом, представљају 
одговор на захтеве окружења, представљају компоненте понашања 
структурисане у кохерентне моделе, и, коначно – когнитивни захтеви 
се смањују како расту вештине. Вештине решавања проблема зависе 
од интелекта и менталног модела, али се могу развити кроз праксу. 

Што се компетенција тиче, Boon и vanderKlink (2002:6) их дефинишу 
као ,,премошћавање јаза између образовања и захтева професијеˮ. 
Нудећи алтернативну перспективу Sandberg (2000:59) истиче значај 
разумевања културолошког оквира у коме појединац (у интеракцији 
с другима) дефинише колективне компетенције, систем симбола који 
се деле у сврху разумевања аспеката заједничког радног искуства. 
Импликације интерпретативне, културолошке перспективе за 
сагледавање компетенција видимо у посебним знањима и вештинама 
које се сматрају специфичним разумевањем тржишта рада. Развој 
тих компетенција не фокусира се на трансфер знања и вештина 
код појединаца већ на промену у разумевању самог рада (Sandberg, 
2000:63).

Методологија истраживања

За потребе примарног истраживања коришћен је намерни узорак, 
који је обухватио  укупно 500 ученика средњих медицинских школа 
(валидно враћених упитника који су узети у обзир приликом обраде 
података било је 475) и 50 главних сестара у предшколским установама 
и установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите 
(валидно враћених упитника који су узети у обзир приликом обраде 
података било је 45).

у  периоду од маја 2015. до маја 2016. године.Ученици завршне, 
четврте године средњих медицинских школа у Београду, Шапцу, 
Сремској Митровици и Ћуприји одговарали су на ауторски упитник 
који је подељен у две целине: 

прва целина обухвата основне социо-демографске маркере 
(пол и место школовања), као и основна питања везана за ставове 
о школовању (успех у школовању, разлог уписа у одабрану школу, 

програма у земљама у транзицији тзв. кадровско планирање, у складу 
с којим се ради и образовно планирање и курикулуми образовних 
институција прилагођавају потребама тржишта, односно детаљним 
захтевима радних места за која образују кадар. Franketal. (2010:638), 
ослањајући се на радове Aggarwal и Darzi (2006), а затим и на дело 
HowardS. Barrows и RobynM. Tamblyn (књига Problem-BasedLearning 
- AnApproachtoMedicalEducation) истичу да образовање у добром 
броју земаља има фундаментални проблем – оскудно повезивање 
теорије и праксе. Основни захтев који ове теоретске школе исказују 
према медицинском образовању је да оно мора да буде прилагођено 
очекивањима која ће струка имати према свршеним ученицима, а 
то су најчешће знања, вештине и компетенције у одабраној области 
медицине. Уопштено речено, медицинско образовање (без обзира на 
ниво) треба да оспособи појединца за ефективно, ефикасно и хумано 
решавање здравствених проблема пацијената, што подразумева 
варијетет подвештина, као што су когнитивне вештине клиничког 
резоновања, интерперсоналне вештине, вештина комуникације и 
хуманог приступа.  

Винтертон (Winterton, 2005) инсистира да образовање мора да се 
оријентише ка приступу којим доминирају очекиване компетенције, а 
који је дефинисан у Берлинском коминикеу (BerlinCommuniqué 2003) 
и документима Болоњске радне групе о оквирима квалификација у 
образовању (2004), пре свега у компарабилним и компатибилним 
квалификацијама које треба да се опишу у терминима радног 
оптерећења, нивоа, исхода учења, компетенција и профила. Извештај 
Болоњске радне групе дефинише исходе учења као исказе шта се од 
ученика очекује да зна, разуме и може да уради на крају периода учења.

Колин (Collin, 1997:297) цитира Gardner-а говорећи о два типа 
знања: декларативном (knowingwhat) и процедуралном (knowinghow), 
који само у симбиози могу дати суму знања потребну да би се испунили 
каснији професионални задаци. Свако знање и учење примарно 
почива на менталним способностима с имплицитном претпоставком 
да постоји капацитет за пренос знања и логику учења. Нови захтеви у 
учењу претпостављају когнитивне предуслове и специфична знања и 
вештине, односно њихову интеракцију. Kliemeetal(2004:70) сматра да 
се у од средњег ка високом образовању знање мора у већем проценту 
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литературе о образовању и факторима који детерминишу развој 
компетенција код ученичке популације, као и за анализу материјала 
попут релевантних стратешких докумената)

метод испитивања - стандардизованим упитником испитаће 
се две групе: ученици средњих медицинских школа и главне сестре 
у медицинским установама као представници послодаваца за овај 
образовни профил. Упитник је структуисан по следећим областима: 
социјално демографске карактеристика испитаника; претходно 
образовање; мотив за упис средње медицинске школе; следи скала 
ставова о самосталном и практичном раду у оквиру школских 
курикулума.

Истраживање се спровело у неколико фаза. Прва фаза истраживања 
садржала је претраживање и избор релевантне литературе за одабрану 
тему; израду теоријско-методолошког оквира рада; састављење 
плана истраживања и временски распоред активности, као и пријаву 
истраживачког пројекта. 

У другој етапи анализирани су прикупљени подаци и објављени 
радови из дате области и постојећа емпиријска истраживања.

Након израде методолошког оквира спроведено је емпиријско 
истраживање, обрађени и анализирани подаци, а затим тумачени 
резултати истраживања и извођени закључци.

У последњој етапи написан је извештај о резултатима рада и 
импликације за праксу или даљи истраживачки рад.

Резултати истраживања и дискусија

  У посматраном узорку ученика средњих медицинских 
школа, заступљено је 357 (75,2%) испитаника женског, а 118 (24,8%) 
испитаника мушког пола. Највише је испитаника који се школују 
у Београду укупно 232 (48,8%) испитаникa, исти проценат је испитаника 
који се школују у Шапцу и Сремској Митровици 89 (18,7%), а најмање 
испитаника је из Ћуприје, њих 65 (13,7%). Највећи број испитаника 
220 (46,3%)  има врло добар успех, 193 (40,6%) испитаника одличан 
успех, добар успех има 60 (12,6%) испитаника, док довољан успех има 
2 (0,4%) испитаника у укупном узорку. Највећи број испитаника, чак 
њих 351 (73,9%) одговорило је, да је разлог уписа то што воле позив 

квалитет предавања и уџбеника, однос теоријске и практичне наставе, 
опремљеност кабинета и болничких одељења за стицање практичних 
знања o свом будућем занимању);

у другој целини од ученика је тражено да оцене оценама од 1 
до 5 ниво теоријског знања стеченог у току школовања за наведене 
(основне) наставне јединице, али и да 

процене истом скалом ниво сопствене самосталности у практичној 
примени наведених (основних) медицинских техника и процедура 
(самопроцена). У овом делу упитника коришћена је модификована 
(прилагођена) Ликертова скала ставова. 

 Анкета је била анонимна, што је ученицима оставило пуну 
слободу да изразе своје мишљење. 

Упитник који су попуњавале медицинске сестре које врше обуку 
и супервизију ученика завршне године средњих медицинских школа 
такође је структурисан у две целине:

социо-демографски маркери (пол, степен образовања, године 
стажа у струци), и

део упитника у коме је било потребно обележити оценама од 1 до 5 
ниво самосталности ученика четвртог разреда на часовима практичне 
наставе на болничким одељењима. И овај део упитника представљала 
је модификована Ликертова скала ставова. 

Подаци су обрађени апликативним СПСС 18 системом за обраду 
података као и дескриптивном и компаративном статистиком.

Предмет истраживања је утврђивање процене ставова о квалитету 
образовања у анализираним средњим медицинским школама у Србији 
и ставова о самовредновању стечених компетенција ученика. 

Из предмета и циља истраживања проистекле су следеће хипотезе, 
како следи. Основна истраживачка хипотеза гласи: Постоје значајне 
разлике у оценама практичних вештина ученика, процењивано од 
самих ученика и сестара/техничара где се пракса обавља.

Поред основне дефинисана је и помоћна хипотеза:Х1: Не 
постоји довољна усклађеност између средње медицинских школа и 
здравствених инстиуција у погледу организовања стручне праксе 
ученика. 

У раду су коришћене следеће методе:
анализа садржаја – ова метода ће бити коришћема за обраду 
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стране ученика просечним оценама од 2,89-2,95 између делимичног 
савладавња и рада уз асистенцију, док су исте технике од стране 
сестара/техничара оцењене просечним оценама од 1,33 до 1,89 а 
то је између не савладавања технике до делимичног савладавања 
(кардиореспираторна реанимација и анафилатички шок се налази 
ближе несавладавања технике). Такође се види да су ученици боље 
оценили своје знање, него што је њихово знање оцењено до стране 
сестара/техничара. Поједине технике су оцењене чак и до целе 
оцене разлике између ученика и сестара/техничара. Најбољу средњу 
вредност има мерење виталих функција коју су ученици оценили са 
4,68, док сестре техничари средњом оценом 3,76.

ПРАКТИЧНА ЗНАЊА КОЈА 
СУ СЕ ОЦЕЊИВАЛА

ПРОСЕЧНЕ 
ОЦЕНЕ 

УЧЕНИКА

ПРОСЕЧНЕ 
ОЦЕНЕ 

СЕСТАРА/
ТЕХНИЧАРА

Стерилизација - припремање 
медицинског инструмента 
и другог материјала за 
стерилизацију; укључивање 
стерилизатора

3,23 2,27

Постављање пацијента у положај 
за искашљавање 3,86 2,73

Постављање пацијента у бочни 
положај за спречавање аспирације 3,93 2,80

Намештање помагала за лежање и 
оптерећење појединих делова тела 3,45 2,40

Превијање ране 3,60 2,29
Примарна обрада ране 3,55 2,11
Мерење виталних функција 4,68 3,76
Посматрање и прикупљање 
излучевина болесника 3,75 3,00

Орална примена лека 4,56 3,67
Парентерална примена лека 4,23 2,53
Кардиореспираторна реанимација 2,99 1,33
Анафилатички шок 2,89 1,38

медицинске сестре-техничара, 67 (14,1%) није имало други избор, 
док је 57 (12%) испитаника одговорило да је уписао школу по жељи 
родитеља. 

Сестре/техничари који су обухваћени узорком раде у медицинским 
институцијама у којима ученици обављају стручну праксу и упознати 
су са практичим знањима испитаника.

Узорак који је обухватао сестре/техничаре на одељењима на 
којима ученици обављају стручну праксу према полу састојао се од 
91% сестра (женски пол) и 9% техничара (мушки пол).  
Према степену образовања у узорку је највише сестара/техничара који 
имају завршену вишу школу (36%) и средњу школу (33%). Са високом 
школом их је 24% и са мастер студијама 7%. У посматраном узорку 
највећи број сестара/техничара имају од 11 до 20 година радног стажа 
(45%), од 21 до 30 година радног стажа има 31% испитаника, док од 
5 до 10 година радног стажа има 24% испитаника. У посматраном 
узорку највише је сестара/техничара из Београда (51%), затим из 
Ћуприје (18%), из Сремске Митровице и Шапца по 15.5%. 

Ниво практичног знања ученика који су на пракси у болницама/
домовима здравља, сестре/техничари са одељења где су ученици на 
пракси оцењивали су оценама од 1 до 5, при чему је 1 најмања, а 5 
највиша цена. У наставку ће бити приказан упоредни преглед оцена 
ученика и медицинских сестара/техничара.

Упоредни преглед оцена 
ученика и сестара/техничара 

Уколико се погледају средње вредности оцена практичних знања 
медицинских техника ученика, при чему су ученици оцењивали своје 
знање, а сестре/техничари знање ученика које показују на часовима 
практичне наставе, уочава се значајно одступање средњих вредности 
оцена.Оцене су биле од 1 до 5 при чему 1 показује да ученици нису 
савладали технику, а 5 да раде потпуно самостално. Резултати су 
показали да се неке технике и процедуре којима ученици владају 
заиста налазе на изузетно ниском нивоу.(Табела 1)  

Међутим, кардиореспираторна реанимација, анафилатички 
шок, пункција-припрема болесника и материјала, оцењена је од 
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Анализом средње вредности оцена које су дале сестре/техничари 
у сваком месту као и оцене које су дали ученици као и стандардне 
девијације уочава се да је практично знање стерилизације од 
стране сестара/техничара најгоре оцењено у Сремској Митровици, 
док су ученици у Ћуприји најгоре оценили своје знање из области 
стерилизације. Укупно посматрано стерилизација је најгоре оцењена 
у Београду - средњом вредношћу 3,03, а одмах затим и у Ћуприји - 
средњом вредношћу 3,04.  

Анализом утицаја интеракције променљивих група (сестре/
техничари и ученици) и места рада на оцену стерилизације – 
припремања медицинског инструмента и другог материјала за 
стерилизацију забележен је иво значајности разлике sig. за групу 
вредности 0,000 што указује да групе испитаника (сестре/техничари 
или ученици) значајно утичу на разлике у оценама. За место рада ниво 
значајности разлике sig.=0,907 што значи да место рада/школовањане 
утиче значајно на разлике у оценама јер је вредност већа од 0,05, па се 
закључује да место школовања и праксе где се обавља не утиче значајно 
на разлике у практичном знању ученика. Ниво значајности разлике 
sig за Група/Место рада -школовања очитава се вредност 0,306, што 
значи да посматран заједнички утицај варијабли група испитаника и 
места рада/школовања, не утиче значајно на разлике у оценама. 

На основу упоредног прегледа оцена по градовима које су дали 
ученици и сестре/техничари везано за практично знање ученика о 
стерилизацији, уочено је се да су ученици у свим градовима боље 
оценили своје практично знање од сестара/техничара. Најбоље 
оцене ученици су дали у Сремској Митровици, а у истом граду су 
сестре/техничари дали најниже оцене. 

Двофакторска анализа практичних знања 
постављање пацијента у положај за искашљавање

Анализом средњих вредности оцена које су дале сестре/техничари 
у сваком месту као и оцене које су дали ученици за практично знање у 
погледу постављање пацијента у положај за искашљавање уочено је да 
је практично знање постављања пацијента у положај за искашљавање 
најгоре оцењено у Сремској Митровици од стране сестара/техничара, 

Узимање крви за лабораторијске 
анализе 4,16 2,62

Пункција-припрема болесника и 
материјала 2,95 1,89

Исхрана болесника преко 
назогастрицне сонде 3,23 2,18

Терапија кисеоником преко маске 
и назалног катетера 3,47 2,29

Процена способности пацијента у 
самозбрињавању 3,65 2,22

Купање пацијента у постељи и 
кади 3,49 3,00

Вођење медицинске 
документације 3,37 2,40

Табела 1.Упоредни преглед просечних оцена практичних знања 
медицинских техника. Извор: Аутор

Већ у овом делу, на основу упоредног приказа самовредновања и 
оцена које су медицинске сестре односно техничари дали ученицима, 
и на основу средњих вредности доказује се о основна истраживачка 
хипотеза гласи: Постоје значајне разлике у оценама практичних 
вештина ученика, процењивано од самих ученика и сестара/техничара 
где се пракса обавља. Ова хипотеза се даље у раду, додатно потврђује 
различитим двофакторским анализама. 

Двофакторска анализа оцена практичних знања 
техника и процедура којима су ученици овладали

Двофакторском анализом представиће се разлике оцена 
практичних знања техника и процедура којма су ученици овладали, 
узимајући у обзир да ли су оцењивали своја знања ученици или 
сестре/техничари код којих су ученици били на пракси, као и место 
школовања ученика, односно место где се обавља пракса.

Двофакторска анализа практичних знања стерилизације – 
припремања медицинског инструмента и другог материјала за 
стерилизацију
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постављање пацијента у бочни положај за спречавање аспирације 
оцењено је у Београду просечном оценом 3,72.

Поводом утицаја у интеракцији променљивих група (сестре/
техничари и ученици) и место рада на оцену практичног знања ученика 
о постављању пацијента у бочни положај за спречавање аспирације 
ниво значајности разлике Sig. за групу може има вредност 0,000 
што указује да групе испитаника (сестре/техничари или ученици) 
значајно утичу на разлике у оценама. За место рада-школовања ниво 
значајности разлике Sig.= 0,857 што значи да место рада/школовањане 
утиче значајно на разлике у оценама јер је вредност већа од 0,05, па 
се закључује да место школовања и праксе где се обавља не утиче 
значајно на разлике у практичном знању ученика. Ниво значајности 
разлике Sig за Група/Место рада-школовања очитава се вредност 
0,524. Ово указује да заједничи утицај независних варијабли групе 
испитаника и места рада-школовања не утиче значајно на разлике у 
оценама практичног знања ученика у погледу постављања пацијента у 
бочни положај за спречавање аспирације.

На основу упоредног прегледа оцена по градовима које су дали 
ученици и сестре/техничари везано за практично знање ученика о 
постављању пацијента у бочни положај за спречавање аспирације 
уочава се да су ученици у свим градовима боље оценили своје 
практично знање од сестара/техничара. Најбоље оцене ученици 
су дали у Шапцу, док су сестре/техничари најбоље оцене дали у 
Ћуприји. 

Двофакторска анализа практичних знања 
намештања помагала за лежање и оптерећење 
појединих делова тела

 На основу анализе средње вредности оцена које су дале сестре/
техничари у сваком месту као и оцене које су дали ученици за практично 
знање намештања помагала за лежање и оптерећење појединих делова 
тела, на основу стандарног одступања (Std. Deviation) које представља 
одступање средње вредности оцене, уочено је да је практично знање 
намештања помагала за лежање и оптерећење појединих делова 
теланајгоре оцењено у Сремској Митровици и Ћуприји од стране 

док су ученици најгоре оцене себи дали у Београду. Укупно посматрано, 
најгоре је постављање пацијента у положај за искашљавање оцењено у 
Београду и Сремској Митровици са просечном оценом 3,68.

Анализом утицаја интеракције променљивих група (сестре/
техничари и ученици) и места рада на оцену практичног знања 
ученика о постављању пацијента у положај за искашљавање 
забележен је ниво значајности разлике sig. за групу вредности 0,000 
што указује да групе испитаника (сестре/техничари или ученици) 
значајно утичу на разлике у оценама. За место рада-школовања ниво 
значајности разлике sig.= 0,223 што значи да место рада/школовањане 
утиче значајно на разлике у оценама јер је вредност већа од 0,05, па 
се закључује да место школовања и праксе где се обавља не утиче 
значајно на разлике у практичном знању ученика. Ниво значајности 
разлике sig за Група/Место рада-школовања очитава се вредност 
0,573. Ово указује да заједнички утицај независних варијабли групе 
испитаника и места рада-школовања не утиче значајно на разлике у 
оценама практичног знања ученика у погледу постављања пацијента у 
положај за искашљавање.

На основу упоредног преглед оцена по градовима које су дали 
ученици и сестре/техничари везано за практично знање ученика о 
постављању пацијента у положај за искашљавање уочено је да су 
ученици у свим градовима боље оценили своје практично знање од 
сестара/техничара. Најбоље оцене ученици су дали у Шапцу, док су 
сестре/техничари најбоље оцене дали у Ћуприји. 

Двофакторска анализа практичних знања 
постављања пацијента у бочни положај 
за спречавање аспирације

На основу средње вредности оцена које су дале сестре/техничари 
у сваком месту као и оцене које су дали ученици за практично знање 
постављања пацијента у бочни положај за спречавање аспирације 
уочено је да је практично знање постављања пацијента у бочни положај 
за спречавање аспирације најгоре оцењено у Сремској Митровици 
и Шапцу од стране сестара/техничара, док су ученици најгоре 
оцене самима себи дали у Београду. Укупно посматрано, најгоре је 
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док су ученици најгоре оцене дали у Ћуприји. Укупно посматрано 
најгоре је превијање ране оцењено у Ћуприји просечном оценом 
3,05. 

Анализом утицаја интеракције променљивих група (сестре/
техничари и ученици) и место рада на оцену практичног знања ученика 
о превијању ране ниво значајности разлике Sig. за групу показује 
вредност 0,000 што указује да групе испитаника (сестре/техничари 
или ученици) значајно утичу на разлике у оценама. За место рада-
школовања ниво значајности разлике Sig.= 0,753 што значи да место 
рада/школовањане утиче значајно на разлике у оценама јер је вредност 
већа од 0,05, па се закључује да место школовања и праксе где се обавља 
не утиче значајно на разлике у практичном знању ученика. Ниво 
значајности разлике Sig за Групу/Место рада-школовања очитава се 
вредност 0,021, што је мање од 0,05. Ово указује да заједничи утицај 
независних варијабли групе испитаника и места рада-школовања 
утиче значајно на разлике у оценама практичног знања ученика у 
погледу превијања ране.

На основу упоредног прегледа оцена по градовима које су дали 
ученици и сестре/техничари везано за практично знање ученика 
о превијању ране уочено је да су ученици у свим градовима боље 
оценили своје практично знање од сестара/техничара. Најбоље 
оцене ученици су дали у Сремској Митровици, док су сестре/
техничари најбоље оцене дали у Шапцу.

 
Двофакторска анализа практичних знања 
примарне обраде ране

Уколико анализирамо средње вредности оцена које су дале сестре/
техничари у сваком месту као и оцене које су дали ученици за практично 
знање примарне обраде ране и  стандардног одступања уочава се да је 
практично знање примарне обраде ране најгоре оцењено у Београду 
од стране сестара/техничара, док су ученици најгоре оцене дали 
у Ћуприји. Укупно посматрано најгоре је примарна обрада ране 
оцењена у Ћуприји - просечном оценом 3,11.

Анализом утицаја интеракције променљивих група (сестре/
техничари и ученици) и место рада на оцену практичног знања ученика 

сестара/техничара, док су ученици најгоре оцене дали у Ћуприји. 
Укупно посматрано најгоре је намештања помагала за лежање и 
оптерећење појединих делова телаоцењено је у Ћуприји просечном 
оценом 3,01.

Анализом утицаја интеракције променљивих група (сестре/
техничари и ученици) и место рада на оцену практичног знања ученика 
о намештању помагала за лежање и оптерећење појединих делова 
тела ниво значајности разлике Sig. за групу приказује вредност 0,000 
што указује да групе испитаника (сестре/техничари или ученици) 
значајно утичу на разлике у оценама. За место рада-школовања ниво 
значајности разлике Sig.= 0,234 што значи да место рада/школовањане 
утиче значајно на разлике у оценама јер је вредност већа од 0,05, па 
се закључује да место школовања и праксе где се обавља не утиче 
значајно на разлике у практичном знању ученика. Ниво значајности 
разлике Sig за Група/Место рада-школовања очитава се вредност 
0,225. Ово указује да заједничи утицај независних варијабли групе 
испитаника и места рада-школовања не утиче значајно на разлике у 
оценама практичног знања ученика у погледу намештања помагала 
за лежање и оптерећење појединих делова тела.

На основу упоредног прегледа оцена по градовима које су дали 
ученици и сестре/техничари везано за практично знање ученика 
о намештању помагала за лежање и оптерећење појединих делова 
тела уочава се се да су ученици у свим градовима боље оценили своје 
практично знање од сестара/техничара. Најбоље оцене ученици 
су дали у Шапцу, док су сестре/техничари најбоље оцене дали у 
Београду. 

Двофакторска анализа практичних знања 
превијања ране

На основу анализе средње вредности оцена које су дале сестре/
техничари у сваком месту као и оцене које су дали ученици за 
практично знање превијања ране на основу стандардног одступања 
односно стандардне девијације која представља одступање средње 
вредности оцене, уочава се да је практично знање превијања ране 
најгоре оцењено у Сремској Митровици од стране сестара/техничара, 
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место рада-школовања ниво значајности разлике Sig.= 0,037<0,05 
што значи да место рада/школовањатакође утиче значајно на разлике 
у оценама, па се закључује да место школовања и праксе где се обавља 
утиче значајно на разлике у практичном знању ученика. Ниво 
значајности разлике Sig за Група/Место рада-школовања очитава се 
вредност 0,079, што је веће од 0,05. Ово указује да заједничи утицај 
независних варијабли групе испитаника и места рада-школовања 
не утиче значајно на разлике у оценама практичног знања ученика у 
погледу мерења виталних функција.

Упоредним прегледом оцена по градовима које су дали ученици 
и сестре/техничари везано за практично знање ученика о мерењу 
виталних функција уочено је да су ученици у свим градовима боље 
оценили своје практично знање од сестара/техничара. Најбоље 
оцене ученици су дали у Ћуприји, где су најбоље оцене дале и сестре/
техничари.

Двофакторска анализа практичних знања 
посматрања и прикупљања излучевина болесника

Приликом анализе средње вредности оцена које су дале сестре/
техничари у сваком месту као и оцене које су дали ученици за 
практично знање посматрања и прикупљања излучевина болесника 
на основу стандардног одступања уочено је да је практично знање 
посматрања и прикупљања излучевина болесника најгоре оцењено 
у Сремској Митровици од стране сестара/техничара, док су ученици 
најгоре оцене дали у Београду. Укупно посматрано најгоре је оцењено 
посматрање и прикупљање излучевина болесника у Београду.

Анализом утицаја интеракције променљивих група (сестре/
техничари и ученици) и место рада на оцену практичног знања 
ученика о посматрању и прикупљању излучевина болесниканиво 
значајности разлике Sig. за групу има вредност 0,000 што указује да 
групе испитаника (сестре/техничари или ученици) значајно утичу 
на разлике у оценама. За место рада-школовања ниво значајности 
разлике Sig.= 0,213 што значи да место рада/школовањане утиче 
значајно на разлике у оценама јер је сигнификантност разлике већа 
од 0,05, па се закључује да место школовања и праксе где се обавља 

о примарној обради ране ниво значајности разлике Sig. за групу има 
вредност 0,000 што указује да групе испитаника (сестре/техничари 
или ученици) значајно утичу на разлике у оценама. За место рада-
школовања ниво значајности разлике Sig.= 0,242 (што значи да место 
рада/школовањане утиче значајно на разлике у оценама јер је вредност 
већа од 0,05) се закључује да место школовања и праксе где се обавља 
не утиче значајно на разлике у практичном знању ученика. Ниво 
значајности разлике Sig за Група/Место рада-школовања очитава се 
вредност 0,100, што је веће од 0,05. Ово указује да заједничи утицај 
независних варијабли групе испитаника и места рада-школовања 
не утиче значајно на разлике у оценама практичног знања ученика у 
погледу примарне обраде ране.

Упоредним прегледом оцена по градовима које су дали ученици и 
сестре/техничари везано за практично знање ученика о примарној 
обради рана уочава седа су ученици у свим градовима боље оценили 
своје практично знање од сестара/техничара. Најбоље оцене 
ученици су дали у Сремској Митровици, док су сестре/техничари 
најбоље оцене дали у Шапцу.

Двофакторска анализа практичних знања мерења 
виталних функција

Мерењем средњих вредности оцена пактичног знања мерења 
виталних функција од стране сестара и ученика који су из различитих 
места рада/образовања средње вредности оцена које су дале сестре/
техничари у сваком месту као и оцене које су дали ученици за практично 
знање мерења виталних функција показују да је практично знање 
мерења виталних функцијанајгоре оцењено у Сремској Митровици 
од стране сестара/техничара, док су ученици најгоре оцене дали у 
Београду. Укупно посматрано најгоре је мерење виталних функција 
оцењено у Београду.

У случају интеракције променљивих група (сестре/техничари и 
ученици) и места рада на оцену практичног знања ученика о мерењу 
фиталних фунција биво значајности разлике Sig. за групу може 
се видети вредност 0,000 што указује да групе испитаника (сестре/
техничари или ученици) значајно утичу на разлике у оценама. За 
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рада-школовања не утиче значајно на разлике у оценама практичног 
знања ученика у погледу оралне примене лека.

На основу упоредног прегледа оцена по градовима које су дали 
ученици и сестре/техничари везано за практично знање ученика 
о оралној примени лека уочава седа су ученици у свим градовима 
боље оценили своје практично знање од сестара/техничара. Најбоље 
оцене ученици су дали у Београду и Ћуприји, сестре/техничари су 
најбоље оцене дали у Ћуприји.

Двофакторска анализа практичних знања 
парентералне примене лека

На основу средње вредности оцена које су дале сестре/техничари 
у сваком месту као и оцене које су дали ученици за практично знање 
парентералне примене лека, анализом стандардне девијације уочава 
се да је практично знање парентералне примене лека најгоре оцењено 
у Сремској Митровици од стране сестара/техничара, док су ученици 
најгоре оцене дали у Ћуприји. Укупно посматрано најгоре је орална 
примена лека оцењена такође у Ћуприји.

На основу анализе утицаја у интеракцији променљивих група 
(сестре/техничари и ученици) и место рада на оцену практичног знања 
ученика о парентералној примени уочено је да је ниво значајности 
разлике sig. за групу вредности 0,000 што указује да групе испитаника 
(сестре/техничари или ученици) значајно утичу на разлике у оценама. 
За место рада-школовања ниво значајности разлике sig.= 0,305 што 
значи да место рада/школовањане утиче значајно на разлике у оценама 
јер је сигнификантност разлике већа од 0,05, па се закључује да место 
школовања и праксе где се обавља не утиче значајно на разлике у 
практичном знању ученика. Ниво значајности разлике sig за Група/
Место рада-школовања очитава се вредност 0,134, што је веће од 
0,05. Ово указује да заједнички утицај независних варијабли групе 
испитаника и места рада-школовања не утиче значајно на разлике у 
оценама практичног знања ученика у погледу парентералне примене 
лека.

На основу упоредног прегледа оцена по градовима које су 
дали ученици и сестре/техничари везано за практично знање 

не утиче значајно на разлике у практичном знању ученика. Ниво 
значајности разлике Sig за Група/Место рада-школовања очитава 
вредност 0,411, што је веће од 0,05. Ово указује да заједничи утицај 
независних варијабли групе испитаника и места рада-школовања 
не утиче значајно на разлике у оценама практичног знања ученика у 
погледу посматрања и прикупљања излучевина болесника.

На основу упоредног прегледа оцена по градовима које су дали 
ученици и сестре/техничари везано за практично знање ученика 
о посматрању и прикупљању излучевина болесникауочено је да су 
ученици у свим градовима боље оценили своје практично знање 
од сестара/техничара. Најбоље оцене ученици су дали у Сремској 
Митровици, док су сестре/техничари најбоље оцене дали у Шапцу.

Двофакторска анализа практичних знања 
оралне примене лека

Анализом средње вредности оцена које су дале сестре/техничари 
у сваком месту као и оцене које су дали ученици за практично знање 
оралне примене лека на основу стандардне девијације уочева се да 
је практично знање оралне примене лека најгоре оцењено у Сремској 
Митровици и од стране сестара/техничара, и од ученика. Укупно 
посматрано најгоре је орална примена лека оцењена у Сремској 
Митровици.

Мерењем утицаја интеракције променљивих група (сестре/
техничари и ученици) и место рада на оцену практичног знања 
ученика о оралној примени леканиво значајности разлике Sig. за 
групу има вредност 0,000 што указује да групе испитаника (сестре/
техничари или ученици) значајно утичу на разлике у оценама. За место 
рада-школовања ниво значајности разлике има вредност sig.= 0,079, 
што значи да место рада/школовањане утиче значајно на разлике у 
оценама јер је сигнификантност разлике већа од 0,05, па се закључује 
да место школовања и праксе где се обавља не утиче значајно на 
разлике у практичном знању ученика. Ниво значајности разлике 
има вредност sig за Група/Место рада-школовања очитава вредност 
0,210, што је већи ниво значајности разлике од 0,05. Ово указује да 
заједнички утицај независних варијабли групе испитаника и места 
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Двофакторска анализа практичних знања 
анафилатичког шока

На основу средње вредности оцена које су дале сестре/техничари 
у сваком месту као и оцене које су дали ученици за практично знање 
анафилатичког шока те на бази стандардне девијације, уочава се да 
је практично знање анафилатиког шока најгоре оцењено у Сремској 
Митровици од стране сестара/техничара (сви у узорку су дали најмању 
оцену 1), док су ученици најгоре оцене дали у Ћуприји. Укупно 
посматрано најгоре је анафилатички шок оцењен у Ћуприји.

Анализом утицаја интеракције променљивих група (сестре/
техничари и ученици) и место рада на оцену практичног знања ученика 
о анафилатичком шоку ниво значајности разлике sig. за групу има  
вредност 0,000 што указује да групе испитаника (сестре/техничари 
или ученици) значајно утичу на разлике у оценама. За место рада-
школовања ниво значајности разлике sig.= 0,026 што је мање од 0,05, 
па се закључује да место рада/школовањаутиче значајно на разлике у 
оценама о практичном знању ученика. Ниво значајности разлике sig 
за Група/Место рада-школовања очитава се вредност 0,162, што је веће 
од 0,05. Ово указује да заједнички утицај независних варијабли групе 
испитаника и места рада-школовања не утиче значајно на разлике у 
оценама практичног знања ученика у погледу анафилатичког шока.

На основу упоредног прегледа оцена по градовима које су дали 
ученици и сестре/техничари у погледу практичног знања ученика о 
анафилатичком шоку уочава се да су ученици у свим градовима боље 
оценили своје практично знање од сестара/техничара. Најбоље оцене 
ученици су дали у Шапцу, такође - у Шапцу су најбоље оцене дали 
сестре/техничари.

Двофакторска анализа практичних знања узимања 
крви за лабораторијске анализе

Анализом средње вредности оцена које су дале сестре/техничари 
у сваком месту као и оцене које су дали ученици за практично знање 
узимања крви за лабораторијске анализеи стандардне девијације 
закључено је да је практично знање узимања крви за лабораторијске 

ученика о парентералној примени лека уочава се да су ученици у 
свим градовима боље оценили своје практично знање од сестара/
техничара. Најбоље оцене обе групе испитаника дале су у Шапцу.

Двофакторска анализа практичних знања 
кардиореспираторне реанимације

На основу анализе средње вредности оцена које су дале сестре/
техничари у сваком месту као и оцене које су дали ученици за практично 
знање кардиореспираторне реанимације стандардно одступање 
показује да је практично знање кардиореспираторне реанимације 
најгоре оцењено у Сремској Митровици од стране сестара/техничара, 
док су ученици најгоре оцене дали у Београду. Укупно посматрано 
најгоре је кардиореспираторна реанимација оцењена у Београду и 
Ћуприји.

Анализиран утицај интеракције променљивих група (сестре/
техничари и ученици) и место рада на оцену практичног знања ученика 
о кардиореспираторној реанимацији показује ниво значајности 
разлике sig. за групу 0,000 што указује да групе испитаника (сестре/
техничари или ученици) значајно утичу на разлике у оценама. За 
место рада-школовања ниво значајности разлике sig.= 0,083 што значи 
да место рада/школовањане утиче значајно на разлике у оценама јер 
је сигнификантност разлике већа од 0,05, па се закључује да место 
школовања и праксе где се обавља не утиче значајно на разлике у 
практичном знању ученика. Ниво значајности разлике sig за Група/
Место рада-школовања очитава се вредност 0,491, што је веће од 
0,05. Ово указује да заједнички утицај независних варијабли групе 
испитаника и места рада-школовања не утиче значајно на разлике у 
оценама практичног знања ученика у погледу кардиореспираторне 
реанимације.

На основу упоредног прегледа оцена по градовима које су дали 
ученици и сестре/техничари у погледу практичног знања ученика о 
кардиореспираторној реанимацији. Уочава се да су ученици у свим 
градовима боље оценили своје практично знање од сестара/техничара. 
Најбоље оцене обе групе испитаника дале су у Шапцу.
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Анализом утицаја интеракцији променљивих група (сестре/
техничари и ученици) и место рада на оцену практичног знања 
ученика о пункцији – припрема болесника и материјала уочен је 
ниво значајности разлике sig. за групу може 0,000 што указује да 
групе испитаника (сестре/техничари или ученици) значајно утичу 
на разлике у оценама. За место рада-школовања ниво значајности 
разлике sig.= 0,326 што је веће од 0,05, па се закључује да место рада/
школовањане утиче значајно на разлике у оценама о практичном 
знању ученика. Ниво значајности разлике sig за Група/Место рада-
школовања очитава се вредност 0,106, што је више од 0,05. Ово 
указује да заједнички утицај независних варијабли групе испитаника 
и места рада-школовања не утиче значајно на разлике у оценама 
практичног знања ученика у погледу пункције – припрема болесника 
и материјала.

Упоредним прегледом оцена по градовима које су дали ученици и 
сестре/техничари у погледу практичног знања ученика о пункцији 
– припрема болесника и материјала уочено је да су ученици у 
свим градовима боље оценили своје практично знање од сестара/
техничара. Најбоље оцене ученици су дали у Шапцу, а сестре/
техничари у Београду су најбоље оценили практично знање ученика 
везано за пункцију – припрема болесника и материјала.

Двофакторска анализа практичних знања исхране 
болесника преко назогастричне сонде

Анализом средње вредности оцена које су дале сестре/техничари 
у сваком месту као и оцене које су дали ученици за практично знање 
исхране болесника преко назогастричне сонде као и стандардне 
девијације уочава се да је практично знање исхране болесника преко 
назогастричне сонде најгоре оцењено у Сремској Митровици и Шапцу 
од стране сестара/техничара, док су ученици најгоре оцене дали у 
Сремској Митровици. Укупно посматрано, исхрана болесника преко 
назогастричне сонде најгоре је оцењена у Сремској Митровици.

На основу анализе утицаја интеракције променљивих група 
(сестре/техничари и ученици) и место рада на оцену практичног 
знања ученика о исхрани болесника преко назогастричне сонде 

анализе најгоре оцењено у Сремској Митровици од стране сестара/
техничара, док су ученици најгоре оцене дали у Београду. Укупно 
посматрано најгоре је узимања крви за лабораторијске анализе 
оцењено у Београду.

На основу анализе утицаја интеракције променљивих група 
(сестре/техничари и ученици) и место рада на оцену практичног 
знања ученика о узимању крви за лабораторијске анализ, утврђени 
ниво значајности разлике sig. за групу има вредност 0,000 што указује 
да групе испитаника (сестре/техничари или ученици) значајно утичу 
на разлике у оценама. За место рада-школовања ниво значајности 
разлике sig.= 0,542 што је веће од 0,05, па се закључује да место рада/
школовањане утиче значајно на разлике у оценама о практичном 
знању ученика. Ниво значајности разлике sig за Група/Место рада-
школовања очитава се вредност 0,028, што је мање од 0,05. Ово указује 
да заједнички утицај независних варијабли групе испитаника и места 
рада-школовања утиче значајно на разлике у оценама практичног 
знања ученика у погледу узимања крви за лабораторијске анализе.

На основу упоредног прегледа оцена по градовима које су дали 
ученици и сестре/техничари у погледу практичног знања ученика о 
узимању крви за лабораторијске анализе уочено је де да су ученици 
у свим градовима боље оценили своје практично знање од сестара/
техничара. Најбоље оцене ученици су дали у Сремској Митровици, 
а сестре/техничари у Београду су најбоље оценили практично знање 
ученика везано за узимања крви за лаборатријске анализе.

Двофакторска анализа практичних знања пункције 
– припрема болесника и материјала

На основу анализе средње вредности оцена које су дале сестре/
техничари у сваком месту као и оцене које су дали ученици за 
практично знање пункције – припрема болесника и материјала и 
стандардне девијације, увиђа се да је практично знање пункције 
– припрема болесника и материјала најгоре оцењено у Сремској 
Митровици од стране сестара/техничара, док су ученици најгоре оцене 
дали у Ћуприји. Укупно посматрано најгоре је пункција – припрема 
болесника и материјала оцењена у Ћуприји.
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да место рада/школовањаутиче значајно на разлике у оценама о 
практичном знању ученика. Ниво значајности разлике sig за Група/
Место рада-школовања очитава се вредност 0,082, што је више од 
0,05. Ово указује да заједнички утицај независних варијабли групе 
испитаника и места рада-школовања не утиче значајно на разлике у 
оценама практичног знања ученика у погледу терапије кисеоником 
преко маске и назалног катетера.

Упоредним прегледом оцена по градовима које су дали ученици 
и сестре/техничари у погледу практичног знања ученика о терапији 
кисеоником преко маске и назалног катетера уочава се да су ученици 
у свим градовима боље оценили своје практично знање од сестара/
техничара. Најбоље оцене ученици су дали у Шапцу, док су практично 
знање ученика у погледу терапије кисеоником преко маске и назалног 
катетера сестре/техничари најбоље оценили у Београду.

Двофакторска анализа практичних знања процене 
способности пацијента у самозбрињавању

На основу анализе средње вредности оцена које су дале сестре/
техничари у сваком месту као и оцене које су дали ученици за 
практично знање процене способности пацијента у самозбрињавању 
као и стандардне девијације уочава се да је практично знање процене 
способности пацијента у самозбрињавању најгоре оцењено у Шапцу 
од стране сестара/техничара, док су ученици најгоре оцене дали 
у Београду. Укупно посматрано процена способности пацијента у 
самозбрињавању најгоре је оцењена у Београду.

Анализом утицаја интеракције променљивих група (сестре/
техничари и ученици) и место рада на оцену практичног знања ученика 
о процени способности пацијента у самозбрињавањуевидентиран је 
ниво значајности разлике sig. за групу вредности 0,000 што указује 
да групе испитаника (сестре/техничари или ученици) значајно утичу 
на разлике у оценама. За место рада-школовања ниво значајности 
разлике sig.= 0,830 што је веће од 0,05, па се закључује да место рада/
школовањане утиче значајно на разлике у оценама о практичном 
знању ученика. Ниво значајности разлике sig за Група/Место рада-
школовања очитава се вредност 0,760, што је више од 0,05. Ово 

уочен је ниво значајности разлике sig. за групу 0,000 што указује да 
групе испитаника (сестре/техничари или ученици) значајно утичу 
на разлике у оценама. За место рада-школовања ниво значајности 
разлике sig.= 0,007 што је мање од 0,05, па се закључује да место 
рада/школовањаутиче значајно на разлике у оценама о практичном 
знању ученика. Ниво значајности разлике sig за Група/Место рада-
школовања очитава се вредност 0,204, што је више од 0,05. Ово указује 
да заједнички утицај независних варијабли групе испитаника и места 
рада-школовања не утиче значајно на разлике у оценама практичног 
знања ученика у погледу исхране болесника преко назогастричне 
сонде.

На основу упоредног прегледа оцена по градовима које су дали 
ученици и сестре/техничари у погледу практичног знања ученика о 
исхрани болесника преко назогастричне сонде уочено је да су ученици 
у свим градовима боље оценили своје практично знање од сестара/
техничара. Најбоље оцене ученици су дали у Београду, а у Београду су 
такође сестре/техничари најбоље оценили практично знање ученика 
везано за исхрану болесника преко назогастричне сонде.

Двофакторска анализа практичних знања терапије 
кисеоником преко маске и назалног катетера

Анализом средње вредности оцена које су дале сестре/техничари 
у сваком месту као и оцене које су дали ученици за практично 
знање терапије кисеоником преко маске и назалног катетера  као и 
стандардне девијације уочава се да је практично знање терапије 
кисеоником преко маске и назалног катетера од стране обе групе 
испитаника, чиме је, укупно посматрано, терапија кисеоником преко 
маске и назалног катетера најгоре оцењена у Сремској Митровици.

Анализом утицаја интеракцији променљивих група (сестре/
техничари и ученици) и место рада на оцену практичног знања 
ученика о терапији кисеоником преко маске и назалног катетера 
откривен је ниво значајности разлике sig. за групу вредности 0,000 
што указује да групе испитаника (сестре/техничари или ученици) 
значајно утичу на разлике у оценама. За место рада-школовања ниво 
значајности разлике sig.= 0,010 што је мање од 0,05, па се закључује 
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Упоредним прегледом оцена по градовима које су дали ученици 
и сестре/техничари у погледу практичног знања ученика о купању 
пацијента у постељи и кади уочева се да су ученици у свим градовима, 
осим у Ћуприји боље оценили своје практично знање од сестара/
техничара. Најбоље оцене ученици су дали у Сремској Митровици, 
док су практично знање ученика у погледу купања пацијента у 
постељи и кади сестре/техничари најбоље оценили у Шапцу.

Двофакторска анализа практичних знања 
вођења медицинске документације

На основу анализе средње вредности оцена које су дале сестре/
техничари у сваком месту као и оцене које су дали ученици за практично 
знање вођења медицинске документације као и стандардне девијације 
уочава се да је практично знање вођења медицинске документације 
најгоре оцењено у Сремској Митровици од стране сестара/техничара, 
док су ученици најгоре оцене дали у Ћуприји. Укупно посматрано 
вођење медицинске документације најгоре је оцењено у Ћуприји.

Анализом утицаја интеракције променљивих група (сестре/
техничари и ученици) и место рада на оцену практичног знања ученика 
о вођењу медицинске документације забележен је ниво значајности 
разлике sig. за групу вредности 0,000 што је мање од 0,05, а то указује 
да групе испитаника (сестре/техничари или ученици) утичу значајно 
на разлике у оценама. За место рада-школовања ниво значајности 
разлике sig.= 0,653 што је веће од 0,05, па се закључује да место рада/
школовањане утиче значајно на разлике у оценама о практичном 
знању ученика. Ниво значајности разлике sig за Група/Место рада-
школовања очитава се вредност 0,116, што је веће од 0,05. Ово указује 
да заједнички утицај независних варијабли групе испитаника и места 
рада-школовања не утиче значајно на разлике у оценама практичног 
знања ученика у погледу вођења медицинске документације.

Упоредним прегледом оцена по градовима које су дали ученици 
и сестре/техничари у погледу практичног знања ученика о вођењу 
медицинске документације уочава се да су ученици у свим градовима 
боље оценили своје практично знање од сестара/техничара. Најбоље 
оцене ученици су дали у Шапцу, док су практично знање ученика 

указује да заједнички утицај независних варијабли групе испитаника 
и места рада-школовања не утиче значајно на разлике у оценама 
практичног знања ученика у погледу процене способности пацијента 
у самозбрињавању.

На основу упоредног прегледа оцена по градовима које су дали 
ученици и сестре/техничари у погледу практичног знања ученика о 
процени способности пацијента у самозбрињавању уочено је да су 
ученици у свим градовима боље оценили своје практично знање од 
сестара/техничара. Најбоље оцене ученици су дали у Шапцу, док су 
практично знање ученика у погледу процене способности пацијента 
у самозбрињавању сестре/техничари најбоље оценили у Ћуприји.

Двофакторска анализа практичних знања купања 
пацијента у постељи и кади

На основу анализе средње вредности оцена које су дале сестре/
техничари у сваком месту као и оцене које су дали ученици за практично 
знање купања пацијента у постељи и кади као и стандардне девијације 
уочава се да је практично знање купања пацијента у постељи и кади 
најгоре оцењено у Београду од стране сестара/техничара, док су 
ученици најгоре оцене дали у Ћуприји. Укупно посматрано купање 
пацијента у постељи и кадинајгоре је оцењено у Ћуприји.

На основу анализе утицаја интеракције променљивих група 
(сестре/техничари и ученици) и место рада на оцену практичног знања 
ученика о купању пацијента у постељи и кади евидентиран је ниво 
значајности разлике sig. за групу вредности 0,076 што је веће од 0,05 
што указује да групе испитаника (сестре/техничари или ученици) не 
утичу значајно на разлике у оценама. За место рада-школовања ниво 
значајности разлике sig.= 0,229 што је веће од 0,05, па се закључује 
да место рада/школовањане утиче значајно на разлике у оценама о 
практичном знању ученика. Ниво значајности разлике sig за Група/
Место рада-школовања очитава се вредност 0,414, што је више од 
0,05. Ово указује да заједнички утицај независних варијабли групе 
испитаника и места рада-школовања не утиче значајно на разлике 
у оценама практичног знања ученика у погледу купања пацијента у 
постељи и кади.
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Acquired competences of medical vocational 
schools pupils in Serbia, comparison of mentors’ 
and pupils’ attitudes 

Аbstract: The importance of medical education and its implications for 
faster staff recruitment lies in the fact that it encourages individuals to face the 
opportunities that are around themproactively. Practice and practical thinking 
are not sufficiently integrated into the system of secondary vocational medical 
education in Serbia. The subject of research is the influence of the practice 
to the education in secondary vocational schools and employment upon 
obtaining a diploma. The research on a sample of 475 students and 45 nurses 
/ technicians working in medical institutions in which students do a practice 
has an aim to assess the quality of theoretical instruction in secondary medical 
schools, as well as the practice that students do in healthcare institutions. The 
results showed that it often happens in schools that teachers hold lectures with 
the oral presentation method without using teaching materials, textbooks are 
rated mostly as outdated, there is a need for more practical lessons, while the 
equipment of the cabinet for practical teaching is only partial (depends on the 
city where the research was conducted). The results show differences in the 
estimations on the application of theoretical knowledge between students and 
nurses / technicians on teaching bases. In order to improve professionalism, 
it is necessary to make a better organisation of practical lessons with smaller 
groups of students, which involves teaching plans and curriculum reforming 
in secondary vocational schools. It is necessary to execute the optimisation 
of teaching staff and time spent on the teaching base, and that mentoring 
is adequately rewarded, to recruit personnel that can be mentors. The 21st 
Century School implies integrated contemporary academic learning, which 
requires an organised continuous dialogue between business people and 
experts for educationabout what students need to know to be able to work.

Keywords:practice, quality, medicaleducation, competences

у погледу вођења медицинске документације сестре/техничари 
најбоље оценили у Београду.

Закључак

Резултат овог истраживања је детаљна емпиријска анализа 
тренутног стања у средњем медицинском образовању у Србији с аспекта 
професионализације курикулума и метода наставе (однос теоријског 
и практичног) у циљу стицања компетенција и вештина потребних 
за тржиште рада. Анализом и интеграцијом досадашњих домаћих, 
веома оскудних теоријских извора и емпиријских истраживања, 
као и резултатима анализе непосредне образовне праксе, овај рад је 
поставио емпиријску и теоријску базу у виду закључака који се могу 
користити као основа за озбиљну и свеобухватну реформу образовног 
модела овог нивоа школовања и који може да служи као основа за 
израду нових, примјењивих стратегија у области средњег образовања. 
Истраживање, тако, даје значајан научни и друштвени допринос.

Научни допринос огледа се у испитивању релација између сазнања 
које дају научни радови, односно планови за реформу образовања 
и сазнања која проистичу из истраживања. Посебан допринос рада 
је анализа самоперцепције и самоевалуације свршених ученика 
средњих медицинских школа у делу извођења медицинских техника 
и процедура које представљају темељ на захтеве будућег практичног 
рада овог профила медицинских радника у реалним, радним условима.

Друштвени допринос се огледа у исказивању реалног стања 
припремљености младих медицинских кадрова за тржиште рада, 
односно реалних потреба у њиховом образовању и припреми 
за конкурентност при будућем запошљавању, што укључује и 
питања људских ресурса, компатибилности са захтевима посла и 
професионализације образовања у Србији.
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