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Резиме:  Предмет овог емпиријског истраживања је мишљење ученика о подршци 

школе њиховој мотивацији да учествују на такмичењима. Испитиван је искуствени 

доживљај ученика који су учествовали у најмање једној такмичарској дисциплини у 

периоду од 2006. до 2008. г. на неком од такмичења које организују Министарство 

просвете и Републички центар за таленте. Циљ истраживања је да добијени резултати 

послуже унапређењу васпитно-образовног рада школе са ученицима који учествују на 

такмичењима. За утврђивање постављеног циља и задатака користили смо упитник 

посебно конструисан за ово истраживање. Резултати показују да одлуку за учешће на 

такмичењу ученици доносе самостално. Највећу подршку за такмичења добијају од 

родитеља и другова. Предметни наставник је мало мотивисан и спреман да ради са 

учеником за такмичење. Мада школа не даје вредне награде успешним такмичарима не 

изостају похвале, тапшање по рамену уз осмех и редовно информисање о постигнућима 

такмичара. Најважнији и најприсутнији начин припреме за такмичење је самостални 

рад задатака добијених од наставника. Важнији предуслов успеха на такмичењу је рад у 

односу на постојеће способности.  Додатна настава је важна али мало присутна у 

припремама такмичара. Такмичећи се ученици најпре задовољавају своје сазнајне 

потребе.  

Кључне речи: такмичења, ученици, школа, мотивација 
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Summary: The subject of this empirical research is the students opinion of the support given 

by their school to their motivation to participate in competitions. The research included the 

experience of students who have participated in at least one competition organized by the 

Ministry of Education and the Republic centre for talents for the period between year 2006 

and 2008. The goal of this research was to use these results for the improvement of the 

overall work of the school with students who participate in competitions. For the 

establishment of this goal and task we have used a questionnaire specially designed for this 

research. The results show that the students make the decision to participate in competitions 

on their own. The greatest support for participating is received from parents and classmates. 

The subject teacher is not motivated and willing enough to work with the student for the 

competition. Although the school does not award special prizes to successful competitors, 

there is no lack in praise, tapping on the shoulder with a smile and regular informing about 

the accomplishments in competitions. The most important and most present method of 

preparation for competitions is individual work on assignments given by the subject teacher. 

Compared to the already existing capability of the student, a more important pre-condition of 

success in competitions is the work itself. Tutoring is important, but vaguely present in 

competitors' preparation. By competing the students primarily satisfy their own cognitive 

needs. 

Keywords: competitions, students, school, motivation 

 

  

УВОД 

 

Компетиција или такмичење је веома значајан и снажан мотивациони фактор 

који је присутан у међуљудским односима, на спортским теренима али и у 

свакодневном животу школе [1]. Наставни процес се у великој мери базира на 

такмичењу. Пример за то је школско оцењивање које наставници свакодневно 

спроводе у одељењу. Циљ оцењивања није само регистровање постојећег знања 

ученика него и подстицање на још бољи успех. Истицањем најбољих међу њима 

наставници развијају такмичарски дух у одљељењу у коме предају. Оцењивање не 

врши само наставник. Ученици упоређују и вреднују своје одговоре у односу на 

претходне али и своје постигнуће у односу на постигнућа других у одељењу од којих 

желе да буду бољи и успешнији [2]. Хавелка [3] истиче да ''такмичење само по себи 

није ни добро ни рђаво''. У зависности од тога које потребе се такмичењем актуализују 
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оно ће бити мање или више корисно за раст и развој ученика. Ученицима који су 

успешни у некој активности такмичења доприносе развоју осећања сигурности у себе. 

Мање успешнима помажу у сагледавању узрока неуспеха и објективнијег односа према 

себи. Такмичења као вид ваннаставних активности се редовно организују у нашим 

основним и средњим школама са циљем вредновања и рангирања знања, умења, 

вештина и способности ученика из предмета које изучавају у школи [4].  

Прегледом наше литературе која се бави ученичким такмичењима наишли смо 

на два истраживања [5] и [6]. И сам број радова посвећен овој теми говори колико су 

главни актери такмичења – такмичари запостављени и од стране истраживача 

васпитно-образовног рада који се више баве ученицима који имају проблема са 

учењем. Не занемарујући значај испитивања фактора неуспеха ученика који су мање 

успешни у настави, сматрамо да више пажње треба посветити ученицима који вредено 

и напорно раде у жељи да унапреде своје знање и да га провере у некој од 

такмичарских дисциплина. Мишљење наставника и просветних саветника је да 

такмичења помажу у остваривању циљева и задатака васпитно-образовног рада [5]. 

Унутрашњи чиниоци успешности, рад и залагање имају своје место у припреми на 

самом такмичењу [6]. Најкориснији вид припреме за такмичење је додатна настава.  

Мишљење испитиваних ученика указује на њихову позитивну слику о такмичењима и 

добру мотивацију за такмичење.  

Проблемски оквир истраживања заснован је на вишегодишњем искуству аутора 

рада – такмичара од основне школе, да се у нашем друштву недовољно пажње 

посвећује такмичарима. Опредељење за истраживање ове теме условљено је са једне 

стране стањем у школи у којој се из године у годину повећава број ученика укључених 

у такмичења и са друге стране актуелним односом школе која не пружа довољно 

подршке овој категорији ученика. Наш рад се заснива на ставу да ће ученици бити 

бољи и мотивисанији за даљи рад и усавршавање уколико су услови у којима се 

припремају за такмичење адекватни њиховим потребама.  

Предмет овог емпиријског истраживања је мишљење ученика о подршци школе 

њиховој мотивацији да учествују на такмичењима. Овим испитивањем желели смо да 

утврдимо како су ученици донели одлуку за учешће на такмичењу; од кога добијају 

највише информација и подршке за учешће на такмичењима; у којим се областима 

такмиче; колико су им важни и колико су заступљени поједини начини припреме за 

такмичење; које потребе задовољавају учествујући на такмичењима.   
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Циљ нам је да добијени резултати послуже у унапређењу васпитно-образовног 

рада наше школе са ученицима који учествују на такмичењима. Сагледавање стања и 

из угла ученика помоћи ће свим актерима рада школе да успешније организују рад са 

овом категоријом ученика.  

 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА  

 

За прикупљање података користили смо упитник посебно конструисан за ово 

истраживање који се састојао из 2 дела. Први део чине питања везана за: пол 

испитаника, разред, школски успех постигнут у претходном разреду, начин доношења 

одлуке о учешћу на такмичењу, изворе информација о пропозицијама, подршке 

социјалног окружења, области такмичења у 2006/2007. и 2007/2008. шк. години. Други 

део упитника (скале процене) је дао ученицима могућност да процене колико су важни 

и присутни (заступљени) поједини начини припреме за такмичење на петостепеној 

скали од (1) ''нимало'' до (5) ''у потпуности''. Да бисмо утврдили ''погонску снагу'' 

(потребе такмичара) употребили смо скалу процене у којој је сваки опис формулисан у 

виду тврдње за коју је ученик требао да изрази степен слагања од (1) ''уопште се не 

слажем'' до (5) ''у потпуности се слажем''. Прилагодили смо нашим потребама скалу за 

испитивање подршке школе мотивацији ученика да учествују у такмичењима и 

ваннаставним активностима [7]. Подаци су обрађени на рачунару коришћењем 

програмског пакета SPSS.  

Испитивањем су обухваћени ученици Гимназије у Чачку који су 2006/2007. и 

2007/2008.шк.г. учествовали на такмичењима у појединачној конкуренцији из 

дисциплина когнитивног подручја. Узорак чини 105 ученика Гимназије – такмичара у 

најмање једној дисциплини од школског до републичког нивоа (8,38% у односу на 

укупан број ученика школе N= 1252). Специфичност узорка огледа се у томе што су то 

ученици који су се такмичили у више дисциплина когнитивног подручја али и у 

појединим спортским дисциплинама. Однос између броја девојака и младића у узорку 

реално одражава полну структуру ученика школе. У односу на укупан број испитаних 

ученика, 55% чине девојке, а 45% младићи. Одличан успех, на крају 2006/2007.шк.г, 

постигло је 85% наших испитаника, а врло добар 15%. Испитивање је изведено у марту 

2008.г. у Гимназији у Чачку. Изабран је овај временски период јер су наши испитаници 

већ били укључени у такмичења за ову школску годину.  
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РЕЗУЛТАТИ 

 

Једна од испитиваних варијабли односила се на начин доношења одлуке о 

учешћу на такмичењу. Интересовало нас је да ли су ученици донели одлуку 

самостално, на предлог предметног наставника, родитеља, другова или неког другог. 

Испитивањем је утврђено да већина наших испитаника одлуку за учешће на такмичењу 

доноси самостално (85,58%). Предметни наставник је помогао у доношењу одлуке код 

12,60% испитаних ученика, а другови у 1,80% случајева.  

Највише разумевања и охрабривања за учешће на такмичењима наши ученици 

добијају од својих родитеља 40,80% и другова 31,20%. Подршка коју добијају од 

предметног наставника је заступљена са 22,40%, одељењског старешине 2,4% и 

психолога школе 2,4%.  

Идентификоване области такмичења приказане су на графиконима 1 и 2 (graphs 

1 and 2). Учешће ученика у Гимназије у Чачку на такмичењима од 2006. до 2008. било 

је у следећим дисциплинама: природне науке, друштвено-хуманистичке и 

математичко-информатичке1.  
Графикон  1: Застпуљеност такмичарских дисциплина
                       у 2006/2007. шк. год. 
Graph 1: Presence of competitive disciplines  in school    
               year 2006/2007 

Графикон 2: Заступљеност такмичарских дисциплина у   
                     2007/2008. шк. год. 
Graph 2:  Presence of competitive disciplines in school year  
                2007/2008 
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У овој школској години интересовање ученика за такмичења из области 

природних наука у просеку је мање за 11% у односу на 2006/2007.г. а друштвено-

                                                 
1 природне науке: физика, хемија, биологија; друштвено-хуманистичке науке: историја, српски језик и књижевност, 
енглески, француски, немачки језик; математичко-информатичке дисциплине: математика, информатика; 
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хуманистичких веће за 6%. Приметан је пораст интересовања за школско такмичење 

под називом Игра знања2. Свестраност такмичара когнитивних дисциплина огледа се у 

њиховом учешће и у спортским такмичењима (15%). Један од задатака овог рада јесте 

утврђивање подршке школе мотивацији ученика да учествују у такмичењима 

односно како ученици опажају актуелну школску ситуацију у којој се припремају за 

такмичење (табела 1).  На првом месту процена испитаника је да школа редовно 

похваљује успешне такмичаре (М=4,23) и информише о постигнућима ученика на 

такмичењима (М=4,13). Подршка коју добијају од предметног наставника (М=3,40) је 

већа од бодрења других наставника да учествују на такмичењу (М=2,98). Ученици су 

задовољни информацијама које имају о организацији такмичења [5]. У целини гледано 

и наши испитаници свих разреда су добро информисани о условима и организацији 

такмичења (М=3,17).  
 

Табела 1: Процена подршке школе мотивацији ученика да учествују на такмичењима /  разред 

Table 1: Estimate of school support to the motivation of students to participate in competitions - grade 

 Min Max М I М II М III М IV М F 
Потпуно сам информисан/а о 
условима/организацији такмичења 1 5 3,36 2,74 3,55 3,27 3,17 3,058* 

Предметни наставник ме охрабрује  
да учествујем на такмичењима 1 5 3,23 3,26 3,18 3,92 3,40 2,475 

Наставници у школи ме охрабрују 
да учествујем на такмичењима 1 5 2,68 3,06 2,95 3,15 2,98 0,652 

Наставници су мотивисани да 
спремају ученике за такмичења 1 5 2,91 2,23 1,95 2,73 2,44 3,742* 

Наставници оптерећују ученика 
припремама за такмичење  1 5 2,09 1,51 1,45 1,27 1,56 4,245** 

У школи нас редовно информишу 
о постигнућима такмичара 1 5 3,73 4,14 4,32 4,31 4,13 1,796 

Школа редовно похваљује 
успешне такмичаре  1 5 3,73 4,34 4,27 4,46 4,23 2,944* 

За успех на такмичењу, ученици 
од школе добијају вредне награде 

1 5 1,59 2,14 1,86 2,00 1,93 1,195 

* p < 0,05   ** p < 0,01  

Утврђено је да о пропозицијама такмичења ученике највише обавештавају 

предметни наставници (84,68%). Добијени подаци говоре да постоје узрасне разлике у 

процени информисаности о пропозицијама такмичења. За разлику од ученика II 

разреда који су мало информисани о пропозицијама (М=2,74) ученици III разреда су 

умерено информисани (М=3,55). Мишљење такмичара је да су наставници мало 

мотивисани (М=2,44) и да их мало оптерећују припремама за такмичења (М=1,56). 

Статистички гледано ово су мали али педагошки велики проценти. И поред оваквог 

                                                 
2 Квиз такмичење ученика Гимназије. Победници Игре знања у сваком разреду су носиоци Светосавске награде из 
фонда др. Реље И. Недељковића. 
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резулатата утврђене су узрасне разлике у процени мотивације наставника за 

припремање ученика за такмичење. Такмичари I разреда опажају своје наставнике 

мотивисанијим за рад са њима (М=2,91) него што то процењују ученици III разреда 

(М=1,95). Утврђена је разлика у мишљењу матураната и првака о томе колико их 

наставници оптерећују приремама за такмичење. За разлику од искуснијих матураната 

који немају доживљај притиска и оптерећења припремама (М=1,27), ученици I разреда 

процењују да наставници оптерећују ученике припремама за такмичење (М=2,09). 

Видели смо да школа не заостаје у похвалама успешних ученика (путем књиге 

обавештења, на седницама одељењских већа), али не даје вредне награде успешним 

такмичарима (М=1,93).   

У упитнику, који су ученици попуњавали, понуђено је више опција које 

одређују начин припрема за такмичење, а које су могли да изаберу у зависности од 

тога колико су важни и присутни у њиховом раду. Нашим испитаницима најважнији 

вид припреме за такмичење је самостални рад задатака које су добили од предметног 

наставника (М=4,19). Додатна настава је најкориснији вид припреме за такмичење [6], 

али је нашим такмичарима на другом месту важности (М=3,81). Нису утврђене полне 

разлике у процени важности начина припрема за такмичење али јесу узрасне. 
 

Табела 2: Процена  важности појединих начина припреме за такмичење и разред 

Table 2: Estimate of the importance of certain methods of preparation for the competition / grade 

 Min Max М I М II М III М IV M  F 
Самостално вежбање задатака које сам 
добио/ла од предметног наставника   1 5 4.09 4.0 4.32 4.42 4.19 0,921 

Припрема на часовима редовне наставе 1 5 3.82 3.63 3.68 3.35 3.61 0,704 
Припрема на часовима додатне наставе 1 5 3.82 3.89 3.77 3.73 3.81 0,078 
Припрема са друговима (вршњацима) 1 5 3.41 2.83 3.14 2.88 3.03 1,032 
Припрема на приватним часовима 1 5 2.23 1.37 1.64 2.23 1.82 3,377* 
Припрема са родитељима 1 5 2.00 1.63 1.32 1.85 1.70 1,577 

* p < 0,05   ** p < 0,01  

Припрема на приватним часовима мало је важна свим испитаницима (М=1,82). 

Утврђена је разлика (ниво 0,05) у важности припрема за такмичење на приватним 

часовима између ученика I и IV разреда (М=2,23) и ученика II и III разреда којима су 

они скоро неважни (М=1,37) и (М=1,64). Доживљај важности припрема за такмичење 

на приватним часовима матураната је у вези са њиховим актуелним припрема за 

полагање пријемних испита којих могу бити ослобођени освајањем једног од прва три 

места на Републичком такмичењу. С друге стране приватни часови су за прваке 

значајан извор подршке у адаптацији на нов начин рада у Гимназији, а можда и навика 

стечена у основној школи.  
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Посебно смо испитивали заступљеност различитих видова припреме за 

такмичење. Најприсутнија је самостална припрема – вежбање задатака које су 

ученици добили од предметног наставника (М=4,22) и припрема на часовима редовне 

наставе (М=3,24). Припрема за такмичење на часовима додатне наставе је нашим 

испитаницима важна али нажалост мало присутна (М=2,61). Ученици више времена 

проводе у припремама за такмичење са друговима (М=2,70) него што то раде на 

часовима додатне наставе. 

 
 Табела 3:  Процена  присутности  појединих начина припреме за такмичење / разред 

Table 3:  Estimate of presence of certain methods of preparation for the competition - I grade 

Начин припреме за такмичење Min Max М I М II М III М IV M F 
Самостално вежбање задатака које сам 
добио/ла од предметног наставника   1 5 4.36 4.03 4.00 4.54 4.22 1,285 

Припрема на часовима редовне наставе 1 5 3.27 3.34 3.32 3.00 3,24 ,373 
Припрема на часовима додатне наставе 1 5 2.86 2.74 2.18 2.58 2,61 ,964 
Припрема са друговима (вршњацима) 1 5 2.82 2.60 2.64 2.81 2,70 ,204 
Припрема на приватним часовима 1 5 1.82 1.23 1.14 1.84 1,48 2,809* 
Припрема са родитељима 1 5 1.90 1.86 1.41 1.85 1,77 0,906 
 

Видели смо да су приватни часови мало важни нашим такмичарима. И њихова 

присутност у припремама такмичара је мала. Утврђене су узрасне разлике (ниво 0,05)  

у заступљености припрема за такмичење на приватним часовима матураната (М=1,84) 

и ученика III разреда (М=1,14). На основу добијених резултата можемо закључити да 

оно што школа сада даје не одговара потребама такмичара. Тиме је потврђена наша 

основна претпоставка рада да школа не пружа довољно подршке и обучавања на 

часовима додатне наставе и посебних припрема за такмичење. Оваквим односом 

занемарени су ученици који теже да буду успешни у неком пољу људских достигнућа.  

Такмичења су сјајна прилика за развијање ученикових способности опажања и 

разумевања узрочности успеха и неуспеха [3]. На питање да ли су за успех на 

такмичењу важнији предуслов способности или рад наши испитаници процењују да је 

уложени рад важнији (М=3,67). Утврђене су узрасне разлике у процени важности 

способности и уложеног рада. Ученици II разреда сматрају да успех на такмичењу 

зависи више од способности него од уложеног рада (М=3,09). То мишљење не деле 

матуранти који су у току школовања и свог такмичарског искуства схватили да без 

рада нема ни успеха (М=1,96). 
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Графикон 3 : Процена предуслова успеха на такмичењу   
Graph 3 : Estimate of importance of pre-condition of success in competition 
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Нашим истраживањем нису утврђене полне разлике у процени улоге рада и 

способности као предуслова успеха на такмичењу за разлику од истраживања Татић–

Јаневски [6] у коме су девојчице у већој мери истицале рад као фактор успешности а 

дечаци способности.  

Васпитно-образовна улога такмичења зависи од врсте потреба које се њима 

актуализују. Добро организована такмичења развијају код ученика осећај сигурности и 

социјалне прихваћености, потврду компетентности знања, вештина, способности и 

задовољавају њихове потребе за постигнућем, престижом, активношћу [3]. Непосредно 

социјално окружење у коме се ученици развијају треба да омогући задовољавање 

основних психолошких потреба адолесцената [8]. Овом приликом се нисмо бавили 

развојним потребама просечног адолесцента, већ психолошким потребема 

адолесцентних ученика – такмичара. Да бисмо утврдили психолошке потребе 

такмичара употребили смо скалу процене у којој је сваки опис формулисан у виду 

тврдње за коју је ученик требао да изрази степен слагања од (1) ''уопште се не слажем'' 

до (5) ''у потпуности се слажем''.  

У табели 4  приказане су аритметичке средине процена којим је изражен степен 

слагања са датим тврдњама од М=2,48 (''Припреме и учешће на такмичењу ми 

отежавају праћење редовне наставе'') до М=4,40 (''Такмичење ми омогућава проверу 

знања''). Као што видимо на првом месту процена ученика је да такмичење омогућава 

задовољавање сазнајних потреба: продубљивање (М=4,30) и провера постојећих знања 

(М=4,40) и одмеравање знања у групи вршњака (М=4,27). Умерено су присутне 

потребе за угледом и поштовањем од стране наставника (М=3,76) и ученика (М=3,16) и 

за потврђивањем сопствених вредности (М=3,76). 
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Табела 4: Психолошка добит од такмичења  / разред         
Table 4: Psychological effect of competitions  / grade 

 Min Max М I М II М III М IV M F 
продубљивање постојећих знања 1 5 4.36 4.40 4.41 4.00 4.30 1,266 
одмеравање знања у групи вршњака  1 5 4.14 4.43 4.45 4.00 4.27 1,260 
да проверим своја знања 1 5 4.36 4.40 4.36 4.46 4.40 0,086 
добијање вредне награде 1 5 2.73 2.71 2.55 2.73 2.69 0,103 
добро и квалитетно дружење 1 5 3.95 3.94 4.27 3.96 4.02 0,451 
потврду личних вредности.  1 5 3.82 3.91 3.95 3.35 3.76 1,523 
развија самопоуздање код ученика  1 5 4.27 4.40 4.50 4.12 4.32 0,884 
развија отпорност на неуспех 1 5 4.09 3.63 3.95 3.73 3.82 0,950 
доказивање интетелектуал. способности 1 5 3.77 3.97 4.09 3.50 3.84 1,328 
подиже углед код наставника. 1 5 3.86 4.03 3.41 3.62 3.76 1,965 
подиже углед код другова 1 5 3.27 3.40 2.68 3.15 3.16 1,828 
Припреме и учешће на такмичењу ми 
отежавају праћење редовне наставе  1 5 2.55 2.51 2.64 2.23 2.48 0,459 

 

Процена свих испитаника је да такмичења развијају отпорност на неуспех 

(М=3.82). У основи свих наведених потреба је потреба за успехом (за постигнућем, 

остварењем неког постављеног циља, доминацијом у некој области) [8]. Такмичења у 

великој мери задовољавају њихове потребе за дружењем (М=4,02). Такмичари су 

углавном одлични ученици са развијеним интересовањима за одређене области тако да 

им учешће на такмичењима не отежава праћење редовне наставе [5].  
 

ЗАКЉУЧАК  
 

Уместо класичног закључка приказаћемо портрет такмичара Гимназије у 

2007/2008.г:  

* Одлуку за учешће на такмичењу најчешће доноси самостално. Највише 

информација о пропозицијама такмичења добија од предметног наставника. 

Породица и другови су му највећа подршка у припремању за такмичење. 

Подршка предметног наставника је умерена али већа од подршке коју добија о 

осталих наставника. 

* Просечан такмичар је делимично задовољан информацијама које добија о 

пропозицијама такмичења. Утврђене су узрасне разлике: ученицима II разреда 

за разлику од ученика III разреда недостају инфoрмације. Процењује свог 

наставника као мало мотивисаног и спремног да ради са њим на припремама 

за такмичење. Доживљај првака у погледу мотивације наставника се разликује 

од мишљења ученика III разреда (делимично у односу на мало). Школа не 

награђује успешне такмичаре (сем похвалама). Подршка школе је највећа када 

је реч о информисању и похваљивању успешних такмичара. 
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* Најважнији и најприсутнији начин припрема за такмичење је самостални рад 

задатака које добија од предметног наставника. Додатна настава им је по 

важности на другом месту али нажалост мало присутна као вид припрема. 

Припрема на приватним часовима је различито присутна и важна ученицима 

различитих разреда: важнија је матурантима и првацима у односу на II и III 

разред а присутнија код матураната за разлику од ученика III разреда.  

* Уложени рад у односу на способности је предуслов успеха на такмичењу. Не 

слажу се сви разреди по том питању: ученици II разреда сматрају да успех на 

такмичењу зависи више од способности него од уложеног рада за разлику од 

матураната који цене више рад.  

* За просечног такмичара наше школе, учешће на такмичењу је могућност 

провере али и продубљивања постојећих знања. Њему такмичења помажу да 

развије самопоуздање. У одмеравању знања са вршњацима не изостаје добро и 

квалитетно дружење. Углавном се слаже са тврдњом да су такмичења добра 

прилика за доказивање интелектуалних способности али и других личних 

вредности којима афирмише себе и своје компетенције. Углед и поштовање 

наставника и другова су му значајни али умерено. Такмичење због добијања 

вредне награде је умерено присутна потреба. За разлику од својих другова 

наша такмичарка је мало више утилитаристички оријентисана.  

 

Подршка школе оснаживању мотивације ученика за учешће на такмичењима је 

делимична и умерена. Оно што школа сада даје не одговара потребама такмичара.  

 

Овим радом желимо да скренемо пажњу јавности да тапшање по рамену уз осмех и 

вербалну подршку нису довољни ученицима који теже да буду успешни у некој 

области људских дотигнућа. Уколико се промени досадашњи став школе и такмичари 

добију адекватно место и подршку коју заслужују и њихова постигнућа ће се 

променити. Постаће још бољи и успешнији. Подршка коју би добили била би мотив не 

само за постојеће већ и за све оне који долазе.  

Успешан човек је пожељан узор за све око њега, а посебно за младе.  

 

 

 



 

12

Захваљујемо нашем ментору и психологу Катарини Дуњић Мандић на драгоценој 

сарадњи и подршци. Превођење на енглески језик помогла нам је наша другарица  

Анђелка Тодоровић која је у школској 2007/2008 години на Републичком такмичењу из 

енглеског језика освојила прво место. Овом приликом се захваљујемо и свим 

ученицима који су се одазвали нашем позиву и учествовали у овом истраживању.  
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