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II       ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 
1. Име, име једног родитеља, презиме: Влатка (Љубо) Спасојевић 

2. Датум рођења:    09.07. 1978.  Мјесто и држава рођења: Тузла , Босна и 
Херцеговина 

 
 II.1  Основне студије 

 
Година уписа:    Година завршетка:     Просјечна оцјена током студија: 
 
Универзитет: Источно Сарајево 

Факултет/и:  Учитељски факултет, Бијељина 

Студијски програм: Разредна настава 

Звање: Професор  разредне  наставе 

 

 II.2  Мастер или магистарске студије 
 
Година уписа:    Година завршетка:     Просјечна оцјена током студија: 
 
Универзитет: Источно Сарајево 

Факултет/и: Филозофски факултет, Пале 

Студијски програм: Педагогија 

Звање:  Mагистар педагошких наука (/постдипломске магистарске студије) 

Научна област: Школска и породична педагогија 

Наслов завршног рада: „Примјена метода подстицања  и спречавања  у основној школи“ 

    
 II.3  Докторске  студије  

 
Година уписа:      

Факултет/и: 

Студијски програм:  

Број ЕЦТС до сада остварених:   Просјечна оцјена током студија: 

 

1996. 2001. 8,57 

2004. 2010. 9,57 

 

  



 

3/19 
 

     II.4  Приказ научних и стручних радова кандидата  
 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија1 

1. 
Спасојевић, В. (2013).  Дјелотворност похвале и награде у 
школским постигнућима основношколаца. Норма, 
бр.1/2013, Сомбор. 

Оригинални 
научни рад 

Kратак опис садржине: Како подстицати ученике на школски успјех, стално је питање којем се 
придаје важност у цјелокупној дјелатности савремене основне школе?  Овај рад је истраживачка 
провјера утицаја општеваспитних метода подстицања и спречавања, тачније, њихових средстава 
похвале и казне, на школски успјех ученика, те у којим оквирима когнитивних, емоционалних и 
социјалних компетенција је ова узрочно-посљедична веза најизраженија, односно занемарљива. 
Добијени резултати да ставови ученика о похвали и казни немају утицаја на успјех, као и то да 
похвала највише утиче на успјех искључиво у когнитивним компетенцијама, указују на нека 
објашњења, не само позиције ученика у школи и његових ставова према раду и успјеху, него и на 
пожељне компетенције које треба  развијати и јачати. Крајњи циљ ове провјере је допринос 
унапређењу квалитета цјелокупног васпитно-образовног рада, са акцентом на начинима 
припремања ученика за стицање знања, вјештина, навика  и јачања компетенција за вријеме које 
долази. 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 

2. 

Спасојевић, В. у коауторском раду са Спасојевић, П., 
Цвјетковић, М., (2012).  Савремена основна школа између 
друштвених очекивања и реалности кризе теорије и праксе 
васпитања и образовања. Нова школа, бр.8/2013, Бијељина 

Прегледни 
чланак 

Kратак опис садржине:  Очекивања од основне школе као институције друштва, без сваке сумње 
са најважнијом друштвеном мисијом васпитања и образовања, фундаменталног „животног 
оспособљавања“ и дјеловања на развој личности дјеце за „здраво друштво“, све више су у знаку 
сумњи и оспоравања, са посљедицама које указују на озбиљну кризу теорије и праксе школа. 
Узроци такве климе, којом се ова криза дуже вријеме само продубљује, посебно у односима 
између школе и породице, разноврсни су и комплексни, захтијевају брз и јасан одговор школске 
педагогије и свих научних дисциплина које се баве школом, захтијевају да се истражи, у којој 
мјери је одржив сасвим јасан апологетски однос према школском насљеђу и традицији и какве су 
рефлексије бројних и вјероватно некритички и рђаво припремљених промјена који ову кризу 
увећавају. Међу евидентне слабости школе најчешће се убрајају занемаривање статуса ученика у 
школском раду, са јасном дилемом да ли је он „актер школског рада“ или објекат на који су 
усмјерене мање више ауторитарне педагошке мјере и поступци по избору одраслих, родитеља и 
наставника прије свега, да ли се на „школске дужности“ гледа из перспективе дјетета и његових 
аутентичних могућности, или школа покушава своју „немогућу мисију“, да  укине „неједнакост 
прилика“ (Груден, З. Груден, В., 2006.) у којима живе и са којима долазе у школу. Осим тога, 
указује се често на „изолованост родитеља од школе“, негирање њихових компетенција да се баве 
васпитањем и образовањем, ако дјеца већ иду у школу, што доводи до дисфункционалних односа, 
маргинализације њихових објективних моћи дјеловања на квалитетнију школу, у којој се 
родитељи укључују са својим идејама, прије свега, са становишта користи за своје дијете и његов 
развојни просперитет. Овај рад посвећен је могућим одговорима на ове изазове. 
 

                                                 
1 Категорија се односи на оне часописе и научне скупове који су категорисани у складу са Правилником о 
публиковању научних публикација („Службени гласник РС“, бр. 77/10) и Правилником о мјерилима за 
остваривање и финансирање Програма одржавања научних скупова („Службени гласник РС“, бр. 102/14).   
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Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА             НЕ          ДЈЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 

3. 
Спасојевић, В. (2013). Ефикасност наставе у млађем школском 
узрасту у  свјетлу избора метода и развоја компетенција. Нова 
школа, бр.11/2013, Бијељина. 

Оригинални 
научни рад 

Kратак опис садржине: Овај рад посвећен је анализи метода подстицања и спречавања, са 
идејом и циљем да се освијетле могућности јачања васпитне функције наставе, као често 
помињаног, ургентног проблема савремене основне школе. Конкретније, ријеч је о истраживачкој 
провјери утицаја метода подстицања и спречавања на развој компетенција ученика за ХХI вијек, 
са намјером да се утврди постоји ли узрочно-посљедична повезаност између ставова ученика о 
томе које методе користе наставници у сфери когнитивних, емоционалних и социјалних 
компетенција и како се то одражава на ефикасност рада на наставном часу. 

Увиђањем обима, структуре и међусобне повезаности доживљавања похвале и казне од 
стране ученика, могу се открити и боље објаснити нове могућности јачања субјекатске позиције 
ученика, прије свега позиције актера школског рада и живота ученика у школи. 
  То може бити од велике користи за наставну праксу, за школску климу којом се промовише 
„нова“ школа, активно дјеловање на промјене у развоју ученика, без ишчекивања да се оне догоде 
саме од себе 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. Аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 

4. 
Спасојевић, В. у коауторском раду са Ћеклић, Р. (2010). Искуства из 
рада на  унапређивању компетенција наставника, педагога и 
ученика. Нова  школа, бр.7/2010, Бијељина. 

Прегледни 
чланак 

Kратак опис садржине: Документ „Европски оквир за кључне компетенције“ представља 
значајну основу за усаглашавање образовних система земаља Европске уније, посебно у погледу 
стандардизације квалитета рада на стицању кључних компетенција ученика. 
У релевантним образовним институцијама код нас активности су још увијек више усмјерене на 
дефинисање оквира кључних компетенција, а мање на разраду стратегија њиховог развијања. 
У овом раду указано је на нека искуства из практичног рада на развијању кључних компетенција 
ученика које су организоване у оквиру пројекта „Школа и развој компетенција – како учити и 
како живјети с другим“. 
Презентовани су и неки елементе концепта стручног усавршавања наставника и стручних 
сарадника који су утемељени на партнерском односу, а одвија се по систему: учи и вјежбај; 
„докажи“ стечену компетенцију – примијени научено; помози другима да науче; планирај и 
континуирано развијај кључне компетенције ученика. 
Рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЈЕЛИМИЧНО  

 
 
Да ли кандидат испуњава услове?     ДА   НЕ 
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III     ПОДАЦИ О МЕНТОРУ/КОМЕНТОРУ  
 
Биографија ментора/коментора (до 1000 карактера): 

Професор Миле Илић  рођен је  1950. године у Босанском Милановцу, Сански 
Мост, БиХ. Редовни је професор Дидактике, Методике разредне наставе, Породичне 
педагогије и Школске педагогије на студијским програмима педагогије, учитељског 
студија и предшколског васпитања на Филозофском факултету у Бањој Луци. 
Након Учитељске школе завршио је студиј педагогије-психологије и постдипломске 
студије педагогије на Филозофском факултету у Сарајеву 1980. године, а на истом 
факултету је и докторирао 1985. године.  
Био је учитељ, педагог, просвјетни савјетник, професор више школе, професор 
универзитета. Тренутно обавља дужности на Филозофском фалултету у Бања Луци: 
1.Редовни професор у ужим научним областима: 
А. Дидактика (од 2000. године), Б. Општа педагогија (од 2009 године) и В. Методика 
разредне наставе (од 2012. године).  
А. Дидактике (предмети: Увод у дидактику, Основи дидактике, Наставни системи, 
Дидактичке иновације, Дидактичке теорије), 
Предмети на III циклусу докторских студија из Педагогије: 
Токови и домети дидактике (изборни предмет, I семестар), 
Дидактика поучавања, учења и самоучење (изборни предмет, II семестар), 
Теоријско-методолошки проблеми учења и поучавања (обавезни предмет, III семестар), 
Теоријске основе и модели дидактичких иновација (изборни предмет, III семестар) 
Инклузивна настава (изборни предмет, IV семестар). 
Б. Опште педагогије (предмети: Основи школске педагогије, Школска педагогија, 
Структура и организација васпитно-образовног рада у школи, Модели савремене школе и 
Породична педагогија)  
В. Методике разредне наставе (предмети: Методика наставе почетног читања и писања и 
Методика васпитања за демократију). II. Извођење наставе на другом циклусу студија: 
Докимологија, Методичке иновације у разредној настави српског језика и књижевности, 
Ваннаставне активности и културно-јавна дјелатност школе, Организација инклузивног 
образовања, Савремене дидактичко-методичке концепције у разредној настави. 
Предмети на III циклусу докторских студија из Методике разредне наставе: 
Савремени токови у методици разредне наставе (обавезан предмет, I семестар) и 
Истраживачко-иновациона настава почетног читања и писања (обавезан предмет, III 
семестар). 
Од 2005. године ангажован је на Филозофском факултету Универзитета у Источном 
Сарајеву. 
Објавио је око 280 научних и стручних радова из дидактике, методике, педагогије и 
психологије у разним часописима и зборницима.  
Објавио је 22 прва издања ауторских и коауторских књига, од којих је већина публикована 
у више (два, три, па чак и четири) издања, па их је, рачунајући сва издања, укупно 39. 
 

Радови из области којој припада приједлог докторске дисертације: 

Аутори, наслов, издавач, број страница 

РАДОВИ 
1. Ilić, M. (1981). Potreba i mogućnost organizovanja NRNT u obradi književnog teksta. Beograd: 
"Pedagogija" 2. 
2. Ilić, M. (1989). Ispitivanje i unapređivanje čitanja.Beograd: "Nastava i vaspitanje" 4. 
3. Ilić, M. (1999). Učenik – centar nastavnog procesa. Beograd: "Pedagogija" br. 1-2, str. 60-62. 
4. Ilić, M. (2000). Etape responsibilne nastave. Beograd: "Nastava i vaspitanje" 1-2, str. 173-179. 



 

6/19 
 

5. Ilić, M. (2000). Responsibilna nastava u kontekstu savremenih didaktičkih teorija.Beograd: 
"Pedagogija" br. 1, str. 22-43. 
6. Ilić, M. (2001). Razvojni tokovi i perspektive individualizovane nastave. 
Beograd:"Pedagogija" br. 4, str. 19-30. 
7. Ilić, M. (2009). Odgojno-obrazovniefekti inkluzivne nastave. Odgojne znanosti, br. 18, Zagreb: 
Sveučilište u Zagrebu. Učiteljski fakultet, str. 363-380. 
8. Ilić, M. (2013). Uticaj primjene modela multimedijalnih prezentacija u obradi istorijskih 
sadržaja na uspjeh učenika u razrednoj nastavi. prvi autor u koautorstvu sa Vlastom Sučević i 
Vesnom Srdić. Beograd: Pedagogija br. 3, str. 380-391. 
9. Ilić, M. (2004). Mjerenje i poboljšanje brzine čitanja naglas i u sebi, te ispitivanja i 
unapređivanja rada na književnom tekstu, u II knjizi grupe autora Dmitrović, O. P. i saradnici: 
Usavršavanje nastavnika", Pedagoški fakultet, Bjeljina, str. 157-215. 
10. Ilić, M. (2014). Recepcija kvaliteta univerzitetske nastave. Zbornik II „Kvalitet vaspitno-
obrazovnog rada“ Drugi kongres pedagoga RS. Banja Luka: Društvo pedagoga RS, str. 239-258. 
11. Ilić, M. (2009). Didaktičke osnove i vaspitne vrijednosti obrade kontroverznih nastavnih 
sadržaja. Zbornik sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem „Naučna i duhovna utemeljenost 
društvenih reformi. Banjaluka: Filozofski fakultet, str, 509-523. 
12. Ilić, M. (2011). Specifičnosti i efekti učenja učenika sa posebnim potrebama u inkluzivnoj 
razrednoj nastavi srpskog jezika. Tematski zbornik, Inkluzivno obrazovanje: Od pedagoške 
koncepcije do prakse, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsjek za pedagogoiju, str. 133-153. 
13. Ilić, M. (2010). Savremena didaktika i tangentne nauke u teorijskom zasnivanju i kreativnom 
razvijanju inkluzivne nastave. Zbornik sa naučnog skupa sa međunarodnim učeščem 
„Interdisciplinarnost i jedinstvo savremene nauke“. Pale: Univerzitet u Istočnom Sarajevu-
Filozofski fakultet, str. 332-350. 
14. Ilić, M. (2012). Naučni identitet metodike nastave početnog čitanja i pisanja. Zbornik radova 
sa naučnog skupa „Nauka i identitet“. Istočno Sarajevo: Univerzitet u Istočnom Sarajevu – 
Filozofski fakultet, Pale, str. 509-514. 
15. Ilić, M. (2014). Procesi, dinamizmi i efekti inkluzivne nastave. Zbornik sa naučnog skupa sa 
međunarodnim učeščem „Nastava i učenje-savremeni pristupi i perspektive“. Užice: Učiteljski 
fakultet u Užicu, str. 665-674. 
16. Ilić, M., Amović Kezunović, R. (2015). Evaluacija tandemskog učenja. Zbornik radova sa 
skupa sa međunarodnim učešćem „Nastava i učenje-evaluacija vaspitno-obrazovnog rada. Užice: 
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet Užice. 
17. Ilić, M., Jerković, Lj. (2015). Eksperiment u didaktičko-metodičkim istraživanjima. U 
Zborniku radova sa naučnog skupa Stanje i perspektive istraživanja u humanističkim i društvenim 
naukama. Banja Luka: Filozofski fakultet, str. 496-483. 
18. Ilić, M., Dragić, Ž., Jenjić, S. (2015). Uticaj brzine čitanja na uspjeh učenika mlađeg školskog 
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Да ли ментор испуњава услове?      ДА   НЕ 
 
 
IV ОЦЈЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 
 

IV.1 Формулација назива тезе (наслова) 
 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЕФЕКТИ КОНТЕКСТУАЛНОГ УЧЕЊА У НАСТАВИ 

 
Наслов тезе је подобан?    ДА   НЕ 
 

IV.2 Предмет истраживања 

Предмет истраживања је примјена  контекстуалног учења  у традиционалној и 
иновативној настави  (настава различитих нивоа сложености, респонсибилна настава) ,  те 
утицај контекстуалног учења на образовна и васпитна постигнућа, као и разлику 
образовних и васпитних ефеката између контекстуалне и деконтестуалне наставе. 
 
Предмет истраживања је подобан?  ДА   НЕ 
 

IV.3 Најновија истраживања познавања предмета дисертације на основу 
изабране литературе са списком литературе 

              Контекстуално учење у настави произилази из потребе да се изграде и примијене 
нова рјешења за ургентне проблеме школе и школске праксе у раду са млађим школским 
узрастом, који се могу уочити, преиспитати, провјерити и научно засновати на 
савременим научним достигнућима. Из досадашњих истраживања може се указати на 
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сљедеће: 
 Чињеница је да се појам контекстуалног учења и поучавања  различито тумачи и 

одређује без обзира на висок ниво усаглашености кад је у питању сврсисходност истог.  
Вербитски (Verbitsky)  контекстуално  учење и поучавање одређује као 

оспособљавање у којем језик науке помоћу цјелокупног сасатава облика, метода и 
средстава традиционалних и нових  моделује материјалне и друштвене садржаје 
прихватљиве за учениково занимање, а обухвата облике одговарајућег образовања и 
образовне активности  организоване помоћу семиотике, симулације и друштвених игара 
као модела учења (Verbitsky, 2004). 
 Бровн  (Brown) контекстуално  учење одређује као помагање ученицима при 
конструисању знања и значења смисла  нове информације кроз сложену интеракцију 
наставних метода, садржаја, ситуација и времена (Brown, 1998). 
 Џонсон (Johnson)  контекстуално  учење и  поучавање представља као образовни 
процес са контексом свакодневног живота, с контекстом својих личних, друштвених и 
културалних околности (Johnson, 2002). У још конкретнијем одређењу  Џонсон (Johnson) 
даје осам компоненти контекстне наставе  и учења: израда смислених веза, активности 
значајне за ученика, саморегулишуће учење, сарадња, критичко и креативно размишљање, 
брига о сваком појединцу, достизање високих стандарда помоћу аутентичне процјене 
постигнућа. 
 Истраживања и других научника на пољу контекстуалног учења и поучавања  
досеже висок ниво научне усаглашености али и чињеници да примјена у практичној 
настави није занемарљива, те да захтјева промишљњање, анализу, и разраду појединих 
елемената наставе који зависе о специфичностима конкретног наставног подручја, 
прикладно сврси и нивоу школовања, социјалном и културном окружењу у којем се 
настава изводи. 
 У  литератури се  налазе различите терминолошке варијанте, односно контекстно, 
контекстуално или контекстуализиовано учење и настава. 
Истраживања о узроцима школског неуспјеха најчешће су усмјерена на два базична 
аспекта школског живота и рада: а) организација наставног процеса и б) однос између 
наставника и ученика (Rutter, 1983). Већина тих истраживања показала је да су ова два 
аспекта у значајној мјери повезана са мотивацијом за учење односно, да су аутономија, 
одговорност и контрола ученикове улоге повезани са интернализованом академском 
мотивацијом. Зато мотивациони, афективни и саморегулациони процеси имају значајну 
улогу у остваривању школског постигнућа. Ови процеси су међузависни и они доприносе 
школском успјеху и као интерперсонални процеси и као бихејвиоралне манифестације 
ученикових напора да оствари оптимално школско постигнуће.  

Последњих година истраживачи посвећују значајну пажњу питању да ли повећање 
аутономије ученика у обликовању наставних ситуација побољшава мотивацију за учење. 
Истраживања сугеришу да су ученици којима социо-емоционална клима разреда 
обезбјеђује извјестан степен аутономије, интринизично мотивисанији него ученици који 
раде у претежно контролишућој ситуацији (Bru, 2002). Наиме, на почетку школовања 
ученици имају најнижи ниво компетенција за самостално савладавање садржаја, али је 
начин рада који наставници тада користе  такав да ученици имају релативно доста 
аутономије у одлучивању о појединим елементима свога рада.  

У тој фази рада учитељи се труде да анимирају дјелатност ученика, тако да она 
буде усмјерена „ка зони наредног развоја”, а да би то остварили подстичу одређен степен 
ученичке аутономије. Како ученици постају старији, настава бива све више конципирана 
тако да их ставља у положај извршиоца налога, а начин рада се униформише. Овај несклад 
је вјероватно један од важних разлога за повећање негативних ставова и односа према 
школским активностима и учењу код старијих разреда (Хавелка, 2000 - према: Павловић, 
2010). Доминантан предавачки фронтални начин рада у традиционалним наставним 
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системима не оставља простора за активности ученика који су главни услов за развој 
социјалне интеракције. Развијање социјалних способности у кооперативном раду ученика, 
превазилази досадашњи систем вредновања у коме је основа компетитивно понашање 
ученика, са тенденцијом доминантности, а не коопера-тивности појединца. Истраживање 
и овде у оквиру социјалних компетенција  показује тенденцију опадања са дужином 
школовања (Сузић, 2006). Што  значи да би већа аутономија ученика у наставном процесу  
била основа рада у оквиру ове провјере. 

Иако Вербитског сматрају оснивачем контекстуалног учења и поучавања, односно 
његовог промотера у виду теорије и система образовања, ипак Дјуи (Dewey)  се сматра 
зачетником идеје контекстуалног учења и поучавања. Његов прагматични приступ 
васпитно-образовном раду  наглашава важност искуства и смислених активности као 
основе за развој сазнајних процеса и постигнућа појединца. Дјуи веома рано одбацује 
дуализам образовања, којим се одвајало практично, професионално образовање од 
академског, сматрајући да учење треба заснивати на искуствима и интересима ученика.  

На потребу деконтекстуалне природе учења указује и Торндајк  који опет увиђа 
проблеме непримјереног развоја математичког размишљања у нескладу између учионице 
и вањског свијета. Према новијим истраживаљима контекстуално  учење је оно које је 
природно уклопљено у уобичајене животне контексте, које се дешава у контексту 
прилагођавања захтјевима ситуације. Код таквог учења онај ко учи непосредно доживљава 
смисао учења, тако да је увијек мотивисан да учи. Друга страна је учење које је  изван  
контекста конкретних животних ситуација је ванконтекстуално учење. Највећи дио 
школског учења је ванконтекстуално.  

Неки од научника користе и термин ванконтекстуално мишљење и оно као такво не 
дјелује унутар подржавајућег контекста смисаоних збивања и које се уобичајено назива 
формалним или апстрактним (Доналдсон, 1997). Контекстуално и ванконтекстуално 
учење се знатно разликују по ефикасности. Трагање за потпунијим одговорима зашто је то 
тако, врло је важно јер се тиче најдубљих карактеристика учења и отвара могућности да 
учење конципирамо на начин  који ће обезбиједити да оно у што  већој мјери буде 
пријатна и ефикасна, умјесто тегобна и неефикасна активност (Павловић, 2016). Ипак, о 
контекстуалности  учења се не може бити искључиво, тако да различите ситуације учења 
могу у различитој мјери бити контексне, а оно што се може урадити је да се задржи више 
елемената контекстности уз што је могуће боље амортизовање проблема које је изазвала 
деконтекстност   учења (Павловић, 2003). Даље, у анализи уџбеника физике за основну 
школу, резултати анализе показују “ограничено присуство покушаја да се знање не 
прикаже само као низ систематских пореданих информација о одређенима областима 
свијета око нас, него да се укаже и на неке аспекте тог знања који упућују на смисао који 
оно има за човјека“ (Павловић, 2016), док у истом истраживању остаје индикативно да се 
„тежње ка повећању контексности знања углавном ограничавају на једну област – област 
његове практичне примјене“. Ипак најсложенији аспект мотивације за школско учење 
може са посматрати у вези са контексношћу односно увођењем исценираних ситуација 
које ће допринијети да школско учење у што већој мјери буде повезано са животом и 
чинећи тиме учење крајње смисленим. 

Неопходност развоја метакогнитивних процеса у настави саставни је дио нашег 
истраживања. Метакогниција се односи на свјесност појединца о сопственим когнитивним 
процесима, укљученост и усмјереност на стратегије учења више него на садржај тих 
поцеса, кориштење такве свјесности у контролисању и усавршавању когнитивних 
процеса. Дефинише се на различите начине, а дефиниције укључују и појмове као што су 
когнитивне стратегије, знање о егзекутивним контролним стањима, праћење когнитивних 
процеса, евалуација когнитивних стања.  

Метакогниција  у  раду ће се посматрати као појава  али и фактор успјеха у учењу 
појединца како би боље управљао савојим когнитивним стратегијама исправљајући слабе 
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тачке изграђивањем нових когнитивних стратегија у свим наставним областима. 
Контекстуална настава велики акценат ставља на повезаност наставног контекста и 
саморегулишућег учења. У оквиру саморегулишућег учења у контекстуално 
организованој настави као сегмента метакогниције подразумијевају се: 

 а) самопроцјена која води до дубљег разумијевања учења (стилови и стратегије, 
знања и нивоа разумијевања суштинских тачака, прецес учења, исхода и напретка);  

б) властито управљање размишљањем (постављање остваривих и изазовних 
циљева, планирање и управљање временом и средствима, прегледом  властитог приступа 
учењу);  

в) уважавање различитих начина саморегулације (експлицитним поучавањем, 
рефлексијом , метакогнитивним расправама , активностима у пракси); 

г) повезаност саморегулације у наративна искуства и тежњу за властитим 
идентитетом (уважавање схватања да су самопроцјена и понашање усклађени с пожељним 
идентитетом  самопоштовање, властита гледишта на властитио учење, продубљивање 
самосвијести, испитивање навика саморегулације) (Paris, Winograd, 1999). 

Емоционална димензија васпитања, повезаност когниције и емоција, односно 
емоционална интелигенција све више узима значаја у савременој педагогији. Чак и научно 
виђење емоционалног менталног живота човјека које је имало изузетан утицај на 
проучавање интелигенције послиједњих година, почело је постепено да се мијења дајући 
суштински значај осјећањима у процесу мишљења. Значајну улогу основе контекстуалног 
учења чини и Гарднерова теорија вишеструких интелигенција  (Гарднер, 1993). Ова 
теорија дотиче питања различитих диспозицијских, интелигенција индивидуе  која самим 
тим отвара поља различитих начина спознавања, а у контекстуалном приступу  отвара 
различите контексте   у којем појединац учи и тиме даје предност над осталим 
приступима. 

С тим у вези вриједности контекстуалног учења и поучавања долазе до изражаја јер 
смисленим активностима у различитим наставним контекстима пружа се сваком ученику 
могућност  за самостално напредовање и индивидуални подстицај, а оспособљавање за 
саморегулацију  у комбинацији с рјешавањем проблема те досљедна примјена 
сарадничких интерактивних димензија у настави постиже висок ниво когнитивне обраде 
информација (Schunk, 2005). 

Новија истраживања и у почетној настави математике потврђују да контекстуални 
приступ у поучавању  све више се намеће као  дидактичко-методичка подлога која даје 
значајан допринос потпунијем остваривању циља и задатак наставе математике и 
отклањању недостатака и проблема који ту наставу прате (Шпијуновић, Маричић, 2017). 
Истраживање  указује да ученици четвртог разреда основне школе у Републици Србији 
знатно су успјешнији у рјешавању деконтекстуалних у односу на контекстуалне задатке. 
Резултати истраживања указују на потребу да се постепено много више пажње посвети 
контекстуалном поучавању и учењу, како би резултати који се остварују били на вишем 
нивоу. Односно, да на овом узрасту треба полазити од реалне и ученицима блиске 
ситуације, а стварање   ситуације која даје примјер у реалном контексту један је од 
најважнијих, најсуптилнијих и најосјетљивијих методичких проблема у почетној настави 
математике. 

Још једно од поља које пружа неограничене  могућности по питању и учења и 
мотивације је контекстуално  учење у виртуелној стварности. Полазећи од суштинског 
питања виртуелизације тј. дигиталног креирања простор у оквиру којег ће  догађаји 
одговарати активностима субјекта из реалног свијета, на основу чега субјект има мање 
или више изражен осјећај да егзистира у том виртуелном свијету. На овај начин учење 
представља висок степен присутности ученика, а кључно за осјећај присуства у 
виртуелном окружењу је да корисник то окружење доживљава и памти као мјесто, а не 
као низ слика (Slater, Pertaub, Steed, 1999 према: Павловић). Поред великих могућности 
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које пружа виртуелна стварност ми ћемо је посматрати као рјешење за контекстуално  
учење за  оне појаве и процесе  које би у стварном свијету биле неекономичне, него и 
контекстуалност  учења у виртуелном окружењу може попримити облике какве не могу у 
реалном свијету (Павловић, 2017). Све у свему, за оне појаве и процесе за које реални 
свијет поставља ограничења у погледу учења кроз учешће у животним токовима, 
виртуелна стварност омогућује да се учење одвија кроз учешће у виртуелним животним 
токовима, омогућује да се на нов начин дође до контекстуалности  учења.  

И поред наведених ауторских прилога о контекстуалном учењу у настави, још 
увијек нису цјеловитије истражене процјене, варијанте, аспекти, токови и исходи таквог 
учења и комплементарног поучавања. Таква сазнања реално је очекивати провођењем 
теоријски утемељених и методолошки прикладно конципираних и реализованих, 
дидактичко-методичких истраживања, процеса, динамизама и образовно-васпитних 
ефеката контекстуалног учења у настави као што је овај планирани истраживачки 
пројекат. 
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Избор литературе је одговарајући?  ДА   НЕ       
 

IV.4   Циљеви истраживања 
            Нова открића у науци, од значаја за васпитно-образовни рад, бројна преиспитивања 
па и реформе којима се може убрзати процес његовог научног заснивања, одвијају се 
преспоро, а врло често површно и несистематично. Да ли се и зашто, код нас, дуго 
задржавају и „чувају” наслијеђене педагошке концепције и вриједности, и да ли се 
реформама најважније димензије васпитања и образовања мијењају у школама, најјасније 
се  уочaва  у односима међу главним актерима школског рада? У овом тренутку 
најактуелнији проблем праксе је веома спора и недосљедна примјена савремене 
педагошке научне мисли, поготово оне којом се захтијева мултидисциплинарни приступ, 
јер од научних открића до њихове примјене губи се много времена, при чему,  највећу 
штету трпе ученици.  
          Новији приступ у настави неопходно је заснивати на хуманистичкој визији и 
оријентацији образовања, којом се промјене највише усмјеравају на позицију  дјетета и 
одговорно понашање, квалитетније односе субјеката школског рада, а затим и на 
структуру и организацију тог рада. Потребно је остварити нову  активну позиција ученика 
и наставника, без чијег удруженог дјеловања нема успјеха у учењу и развоју. У овом раду 
треба утврдити колико би контекстуална настава  и  учење допринијели  помијерању тих 
граница. 

Основни појам контекст половином прошлог вијека полако излази из 
лингвистичког оквира те тако да своју широку примјену налази у хуманистичким наукама, 
док путем психологије улази и у сферу педагогије.  

Међу првим научницима Вербитски (Verbitsky) појам наставног контекста 
дефинише како састав унутрашњих и спољашњих фактора и дјеловања који утичу на 
перцепцију, разумијевање и трансформацију у одређеној ситуацији и који одређују смисао 
и осјећај за ситуацију као цјелину (Verbitsky, 2004). Представља га као психички, односно 
когнитивни механизам који генерише смисао и значење садржаја који се учи у корелацији 
са најразличитијим менталним садржајима.  

Посматрајући га из структурног и процесуалног аспекта, структурни аспект 
подразумијева замишљени вишедимензионални простор у чијем средишту се  логички 
организују различити материјали и комуникацијске ситуације које том објекту дају 
значење (Bateson, 1972). С друге стране, функционални аспект психолошког контекста је 
релацијско разумијевање контекста као посебног механизма који повезује менталне 
садржаје. Још један од битнијих аспеката контекстуалних менталних механизама је 
његово слагање и интеракција. У односу да ли је слагање контекста преклапајуће или 
прожимајуће, интеракција је комбинација различитих контекста који има за циљ отварање 
нових спознајних хороизонта (Verbitsky i Kalashnikov, 2010). 
 Све ово води једној новој  димензији садржајног и дидактичког аспекта учења и 
поучавања са директним педагошким импликацијама у настави. 
Садржајни аспект учења најједноставније је спона нових садржаја са аутентичним и 
друштвено релевантним спознајама, акцентујући физички дио околине за учење који даје 
посебан смисао садржају који се учи.  
            Даље, дидактичким  аспектом, нови садржаји су интегрисани у подстицајну 
средину за учење , што није ништа друго него друштвени контекст са својим социјалним 
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интеракцијама и ситуацијама у којима се одвијају активности учења и поучавања. Управо 
тај психолошки контекст је у нераскидивој вези са наставним контекстом јер спознаја  
уствари је учениково разумијевање садржаја као сам смисао наставног процеса. Истичући  
сложеност процеса разумијевања ученике је потребно довести у фазу кристалне јасности 
шта требају постићи и омогућити им прилику другачијег, преформативног понашања који 
је могуће само у контекстима који укључује тај садржај (Biggs, 2001). Циљани наставни 
контекст је најбољи начин за изградњу смисла, који подразумијева ситуацијско 
искуствено учење у аутентичном контексту, те обликовање  когнитивне флексибилности с 
циљем омогућавања бављења сложеношћу стварног свијета и слабом структуираношћу 
многих подручја знања.   
Све ово указује да одређење наставног контекста као ситуацијски специфичног 
конструкта изградње  терцијарног који олакшава учење, а који укључује моделе  
традиционалне и модерне наставе, предметне садржаје  као и структуру наставе и задатке 
учења (Hamilton i Singwhat, 2010). 

Овај рад, односно истраживачка провјера положаја  дјетета у процесу 
контекстуалности  наставе  и школског рада у цјелини биће усмјерена на питања  новијег 
контекстуалног учења и васпитно-образовног процеса на млађем школском узрасту. 
Остаје отворено питање које су импликације контекстуалног учења у настави? 
 Уз експерименталну провјеру, рад такође дотиче питања развоја метакогниције у 
наставном процесу и то не са аспекта изолованог појединца у систему учења, него са 
аспекта кооперативности ученика. Истраживање покушава сагледати проблем развојних 
промјена које су у основи способности за регулацију сопственог учења. Значај 
метакогниције за школско постигнуће огледа се у омогућавању појединцу да боље 
управља својим когнитивним стратегијама те да утврди слабе тачке које се могу 
исправити изграђивањем нових когнитивних стратегија.  
            Бихејвиористичка основа традиционалне наставе и стратегије образовања још је 
доминантна у појединим подручјима и предметима, а свака тежња конструктивистичким 
надоградњама у пракси се своде на формалне садржаје и традиционалну методологију. 

Дате проблеме немогуће је изоловати од емоционалне и мотивационе димензије у 
образовно-васпитном  раду, чији ће се аспекти такође проучавати  и покушати 
приближити указујући на значај повезаности когниције и емоција. Посљедњих година 
прихвата се све шире виђење интелигенције која утиче на животни успјех, па чак и грешке 
у емоционалним  вјештинама које се могу поправљати и усавршавати.  

Све у свему нека од начела контекстуалног учења попут потраге за смислом који се 
одвија кроз узроковање, социјалне оријентације мозга, обраде цјелине и појединачних 
садржаја истовремено, укљученост свјесних и несвјесних процеса при учењу, битно 
доприносе потрази за новијим приступима у настави. 
 
Циљ истраживања 
 

Општи циљ je експериментално-емпиријско утврђивање да ли ученици млађег 
школског узраста постижу у просјеку статистички значајно веће образовно-васпитне 
резултате контекстуалним него деконтекстуалним учењем у настави. 

 
Посебни циљеви (задаци) истраживања су: 
 

1. Установити да ли ће ученици млађег школског узраста постићи значајно већа 
просјечна образовна постигнућа (разумијевање прочитаног текста, брзина читања у 
себи, знања из граматике и правописа, културе изражавања, развијеност рјечника, 
знања из познавања природе) контекстуалним него деконтекстуалним учењем у 
настави. 
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2. Провјерити да ли су у настави млађег школског узраста значајно већи васпитни 
ефекти (мотивација за школско учење, развој метакогнитивних процеса, вербалне 
креативности и емоционалних компетенција) контекстуалног него 
деконтекстуалног учења у настави. 

3. Утврдити да ли ће ученици млађег школског узраста постићи значајно већа 
просјечна образовна-васпитна  постигнућа контекстуалним учењем у иновативној 
настави (респонсибилној настави, настави различитих нивоа сложености), него 
контекстуалним учењем у традиционалној настави. 

4. Установити да ли ће ученици млађег школског узраста остварити у просјеку 
значајно већа образовно-васпитна постигнућа контекстуалним учењем него 
деконтекстуалним   учењем у традиционалној настави. 

 
Циљеви истраживања су одговарајући? ДА   НЕ       
 

IV.5    Хипотезе истраживања: главна и помоћне хипотезе 
 
ГЛАВНА  ХИПОТЕЗА  
  
Ученици млађег школског узраста постижу у просјеку статистички значајно боље 
образовно-васпитне резултате контекстуалним учењем него деконтекстуалним учењем у 
настави. 
 

1. ПОСЕБНА  ХИПОТЕЗА: 
 
Ученици млађег школског узраста постиће у просјеку значајно већа образовна постигнућа 
контекстуалним него деконтекстуалним учењем у настави. 
Појединачне хипотезе: 

- Претпостављамо да ће ученици контекстуалним учењем у просјеку постићи  
значајно већа образовна постигнућа на тестовима: 
а) разумијевања прочитаног текста, 
б) брзине читања у себи, 
в) основних знања из граматике и правописа, 
г) културе изражавања, 
д) развијености ријечника, 
ђ) усвојености знања из познавања природе. 

 
2. ПОСЕБНА ХИПОТЕЗА: 

 
У настави млађег школског узраста значајно су већи васпитни ефекти контекстуалног него 
деконтекстуалног учења. 
 
Појединачне хипотезе: 

- Претпоставља се да ће ученици контекстуалним учењем постићи значајно веће 
резултате у развоју: 
а)  мотивације за школско учење, 
б)  метакогнитивних процеса, 
в)  вербалне креативности и 
г)  емоционалних компетенција. 
 

      3.  ПОСЕБНА ХИПОТЕЗА: 
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Претпоставља се да ће ученици млађег школског узраста постићи у просјеку статистички 
значајно већа образовно-васпитна постигнућа контекстуалним учењем у иновативној 
настави (респонсибилна настава, различити нивои сложености) него контекстуалним 
учењем у традиционалној настави. 
 

4.  ПОСЕБНА  ХИПОТЕЗА: 
 
           Ученици млађег школског узраста постиће у просјеку статистички значајно већа 
образовно-васпитна постигнућа контекстуалним учењем у традиционалној настави него  
деконтекстуалним учењем у традиционалној настави. 
 
Хипотезе истраживања су јасно дефинисане?  ДА  НЕ       
 

IV.6    Oчекивани резултати хипотезе 
           Очекујемо да ће ученици контекстуалним учењем постићи значајно већа постигнућа 
на тестовима:  разумијевања прочитаног текста, брзине читања у себи, основних знања из 
граматике и правописа, културе изражавања, развијености рјечника, усвојености знања из 
познавања природе. У оквиру васпитних ефекте очекујемо да ће контекстуално учење 
допринијети  значајно већем развоју: мотивације за школско учење, метакогнитивних 
процеса, вербалне  креативности, емоционалних компетенција.  
          Очекивани резултати хипотезе су да ће ученици млађег школског узраста постићи 
значајно већа образовно-васпитна постигнућа контекстуалним учењем у иновативној 
настави (респонсибилна настава, различити нивои сложености), него контекстуалним 
учењем у традиционалној настави, те да ће контекстуалним учењем ученици млађег 
школског узраста постићи боља образовно-васпитна постигнућа контекстуалним учењем у 
традиционакној настави него деконтекстуалним учњењм у традиционалној настави. 
 
Очекивани резултати представљају значајан научни допринос?    ДА        НЕ 

IV.7    План рада и временска динамика 
Експериментално истраживање је планирано за прво и друго полугодиште 2018/19. 

школске године. Истраживање ће бити обављено на популацији ученика петог разреда  
основне школе,  у четири  градске  школе у Бијељини.  

Реализација експеримента је у току школске 2018/19. године од септембра до маја. 
Увођење експерименталног рада планирано је у петом разреду основне школе из 

наставних предмета српски језик и познавање природе. Наставни рад у односу на 
специфичне дидактичко- методичке захтјеве нуди комплетан тематски дио наставних 
припрема за обраду, утврђивање и вјежбање наставног градива. Један дио припрема 
односи се на мултимедијалне наставне јединице. Наставне јединице су у складу са НПП за 
пети разред у односу на очекиване исходе. 

На почетку истраживања  у септембру 2018. године неопходно је у складу са 
циљевима истраживања и датим инструментима извршити иницијално, а након 
експеримента  (у јуну 2019. године) финално мјерење и у експерименталној и у контролној 
групи,  из српског језика из области разумијевање прочитаног текста (ТРПТ), брзина 
читања у себи (ТЧУС), културе  писменог изражавања (ТПИ), вербалне креативности 
(ВТК), развијености ријечника (ТРР), нивоа знања из српског језика (ТУНИСЗ) и 
усвојености основних знања из познавања природе (ТЗПП). На почетку и на крају 
школске 2018/2019. године планирано је утврђивање васпитних ефеката контекстуалног 
учења у контролним и контекстуалног учења у експерименталним  групама. Током 
истраживања биће мјерена мотивација за учење ученика, развој метакогнитивних процеса 
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(МЕТА –Q),  развој емоционалних  компетенција (С -ЕК) и развој вербалне креативности 
ученика. 
            Експерименталну провјеру  утицаја контекстуаланог учења на образовно-васпитне 
ефекте наставе извршићемо у оквиру три  наставна система: традиционалној настави, 
настави  различитих нивоа сложености и респонсибилној  настави. 
            У  свакој школи планиране су   контролне и експерименталне  групе (одјељења).  

1. Контекстуално учење у експерименталној групи (Е1) у респонсибилној настави и 
деконтекстуално учење у контролној групи (К1) у респонсибилној настави,  

2. Контекстуално учење у експерименталној групи (Е2) настава различитих нивоа 
сложености и деконтекстуално учење (К2) у настави различитих нивоа сложености  и 

3. Контекстуално учење у традиционалној настави (Е3) и деконтекстуално учење у 
контролној групи (К3) у традиционалној настави. 
 
План рада и временска динамика су одговарајући?  ДА  НЕ 
 

IV.8    Метод и узорак истраживања 
            Методолошки концепт планираног научног експерименталног истраживања 
обухвата методе и технике истраживања, мјерне инструменте, популацију и узорак и 
моделе статистичке обраде резултата истраживања. 
 Главна истраживачка метода биће експеримент са паралелним групама. Независна 
варијабла (или еспериментални фактор) је контекстуално учење у иновативној настави 
(респонсибилној и настави резличитих нивоа сложености) и традиционалној настави, а 
зависне варијабле су образовно-васпитни резултати ученика Е и К групе (или одјељења) и 
то:  

1. Образовна постигнућа ученика на тестовима: 
а) разумијевања прочитаног текста, 
б) брзине читања у себи, 
в) основних знања из граматике и правописа, 
г) културе изражавања и 
д) развијености ријечника, 
ђ) усвојености знања из познавања природе. 

       2.  Васпитни ефекти контекстуалног учења испољавана (и мјерена) у развоју: 
а)  мотивације за школско учење, 
б)  метакогнитивних процеса, 
в)  вербалне креативности и 
г)  емоционалних компетенција, 

           Поред те методе у припреми, реализацији и финализацији пројекта 
примијењиваћемо и методу теоријске анализе и синтезе, срвеј истраживачки метод и 
компаративну методу. 
           Сервеј истраживачки метод биће коришћен у примјени инструмената (тестова, 
скала процјене) у иницијалном и финалном мјерењу, тј. прикупљању података о 
истраживачким налазима. 

Методом  анализе и синтезе биће проучавана теоријска питања експерименталног 
истраживања, те интерпретирани резултати истраживања. Овом методом биће 
анализирана  различита схватања и приступи контекстуалном учењу и настави, 
могућностима његове примјене и тумачењу образовно- васпитних постигнућа.  

Компаративни метод ће се користити за упоређивање образовно-васпитних  
ефеката контекстуалног учења и  деконтекстуалног учења у  традиционалној настави и 
иновативној настави. Односно, испитати да ли су и колико већа образовно-васпитна 
постигнућа  контекстуалног учења у  настави  него деконтекстуалног учења  с тенденциом 
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откривања нових односа који сами по себи нису видљиви. 
            Према подацима Републичког педагошког завода (Радна јединица Бијељина) 
бројност ученика је сљедећа: ЈУ ОШ „Свети Сава“ (120 ученика), ЈУ ОШ „Вук Караџић“ 
(146 ученика), ЈУ ОШ „Кнез Иво од Семберије“(124 ученика) и ЈУ ОШ „Јован Дучић“ 
(114 ученика). Укупан број ученика петог разреда је 504, што је и популација у овом 
истраживању. Узорак је групни (кластерски), а бирање узорка је једнофазно односно, сви 
чланови изабраних група се узимају, што захтјева и природа истраживања.  
            Претходно уједначавање према контрилним варијаблама (паразитарним 
факторима) у овом истраживању није рађено јер је структура разреда претходно  
уједначена од стране педагошко-психолошке службе школе у односу на пол, когнитивне 
способности, емоционалну зрелост, социјални статус, образовну структуру родитеља. 
Узорак је подијељен  у три експерименталне групе (око 120 ученика) и три контролне 
групе (120 ученика).  Уједначавање експерименталних и контрилних одјељења или група 
биће извршено тако што ће се уједначити просјечни резултати (групни скорови) Е и К 
одјељења у иницијалном мјерењу на свим мјерним инструментима којима ће се 
утврђивати постигнућа у зависним варијаблама, тј. у образовним постигнућима и 
васпитним ефектима ученика експлицираним у хипотезама истраживања. 
 
Метод и узорак су одговарајући?   ДА   НЕ       
 

IV.9    Мјесто, лабораторија и опрема за експериментални рад 
            Експеримент ће бити реализован у четири бијељинске основне школе на 
популацији ученика петог разреда. Експериментална провјера не подразумијева 
лабораторијске услове рада. За рад са експерименталном групом планиран је  спреман 
модел наставних јединица и готових наставних припрема.  
Настава је  у складу са НПП али поједине вјежбе које је могуће примијенити у свим 
видовима наставе у једном или више дијелова, покушаће контекстуализовати учење и дати 
му један нови смисао. Тешко је набројати све вјежбе и начине рада, међутим једно од 
основних законитости јесте усклађеност са исходима и циљевима дате вјежбе. Свака 
вјежба, игрица и сл. има за циљ потпуније разумијевање и усвајање програмских садржаја 
и развој више различитих аспеката не само когнитивних него и емоционалних, 
мотивационих, функционалиних и других. 
Вјежбе су оријентационо груписане према основном типу. 

      Пратећи основни смисао контекстуализованог учења, систем вјежби 
подразумијевао би неке од слиједећих обиљежја: 

- развојно- стимулативна усклађеност  задатака, вјежби са трајним вриједностима и 
исходима  наставе  и начинима рада, 

- усклађеност садржајних аспеката наставе као споне нових садржаја са аутентичним 
и друштвено релевантним спознајама, 

- доминација физичког дијела околине  као подстицајне средине за учење, 
- нови начини социјалних интеракција, 
- доминација циљаног наставног контекста на ситуацијско искуствено учење,  
- развој метакогнитивних приступа учењу, 
- развој саморегулишућег учења, 
- критичко и креативно размишљање, 
- брига о сваком појединцу, 
- откривање и развијање што већег броја нових идеја на основу текста који се учи, 
- адаптирање и модификовање идеја и прилагођавање новом контексту,  
- развијање нових принципа на основу датих чињеница, 
- употреба различитих идеја на што више различитих  начина, 
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- проналажење оригиналних идеја. 
Посебну област чине и мултимедијале наставне јединице. 

            У експерименталним и контролним одјељењима биће реализовани исти програмски 
садржаји, али ће у Е одјељењима доминирати контекстуално, ау К одјељељима 
деконтекстуално учење у настави српског језика и познавања природе у петом разреду 
основне школе. Општи школски (материјално-технички, кадровски) услови у Е и К 
одјељењима су уједначени, чиме је омогућена компарација резултата експерименталног 
истраживања. 
 
Услови за експериментали рад  су одговарајући? ДА НЕ 
 

IV.10    Методе обраде података 
Статистички поступци при обради података истраживања су из статистичког 

пакета SPSS/20. for Windows. 
Предвиђени статистички поступци су : 

- аритметичка средина и стандардна девијација, 
- t - вриједност 
- X2 -  хи квадрат тест, 
- корелациона матрица, 
- коефицијенти релијабилности мјерних инструмената, 
- анализа варијансе. 

 
Предложене методе  су одговарајући?   ДА  НЕ 

 
V ЗАКЉУЧАК 
 
Кандидат је подобан         ДА                НЕ             
Тема је подобна         ДА                НЕ             
 
Образложење (до 500 карактера): 
           Мр Влатка Спасојевић је магистар педагошких наука. На постдипломском 
(магистарском) студију имала је високу просјечну оцјену (9,57), а била је врло успјешан 
студент и на основним студијама (просјечна оцјена 8,57). Објавила је запажене 
научноистраживачке и стручне радове, од којих четири рада (два оригуналана научна рада 
и два прегледна чланка ) из подручја теме пријављене докторске дисертације. Подобна је 
кандидаткиња за израду докторске дисертације. 
            Изабран је нови и врло актуелан проблем  научног истраживања. Инвентивно је 
развијен и јавно на Филозофском факултету одбрањен (27.3.2018) тематкси прикладан 
концепт експерименталног педагошко-дидактичког научног истраживања са адекватним 
теоријским утемељењима, циљевима, хипотезама, истраживачким методама, мјерним 
инструментима, узорком испитаника и другим методолошким елементима, па је реално 
очекивање да ће истраживачки резултати значајно допринијети проширивању и 
продубљивању сазнања дидактике и школске педагогије о контекстуалном учењу и 
комплементарном поучавању у настави у функцији стицања функционалних знања, 
развија продуктивних умијећа, стваралачких способности и просоцијалног понашања 
ученика.  
           Планирано истраживање није само научно релевантно, већ има и апликативне и 
друштвене вриједности. 
Комисија даје оцјену да је тема „Образовно-васпитни ефекти контекстуалног учења у 




