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САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ГИМНАЗИЈЕ У ЧАЧКУ   

Школска 2009-2010.г.  

Кључна област: Постигнућа ученика 

Подручје вредновања: Квалитет школских постигнућа 

Показатељи: Квалитет знања; Мотивисаност ученика; Вредности код ученика.  
 

Тим за самовредновање кључне области ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 
 

Катарина Дуњић Мандић  Школски психолог, координатор тима 
Данијела Марковић Наставник рачунарства и информатике 
Иван Ерић Наставник филозофије 
Вера Габоровић Наставник француског језика 
Нада Васовић Наставник социологије  
Јелена Видојевић  Члан Савета родитеља  

 
 
 
 
 

КВАЛИТЕТ ЗНАЊА, ВРЕДНОСТИ И МОТИВАЦИЈА УЧЕНИКА ЗА 
САМОСТАЛНО СТИЦАЊЕ ДОДАТНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА                          

на крају 1. полугодишта 2009-2010. 

 
 

Годишњим планом рада школе за 2009-2010.г. планирано је испитивање кључне 
области самовредновања ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА. Намера чланова тима за 
самовредновање области ове области је утврђивање постојећег стања у школи помоћу 
истраживања у подручју вредновања ''Квалитет школских постигнућа''. Непосредна повратна 
информација од актера школског живота и рада: ученика и наставника ће нам дати увид у 
наше добре - јаке стране, али и на то шта треба унапредити и  мењати.   

Испитивање кључне области ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА, (подручје вредновања 
''Квалитет школских постигнућа'', могуће је пратити преко следећих показатеља1:  

- Оцене и успех;  

- Квалитет знања;  

- Пријемни и квалификациони испити, такмичења;  

- Мотивисаност ученика;  

- Вредности код ученика.  

Општи циљ самовредновања је унапређивање васпитно-образовног рада у школи 
(унапређивање постигнућа ученика и наставника како у наствним тако и у ваннаставним 
активностима). Специфични циљеви су везани за анализу стања у школи у подручју 
вредновања: квалитет школских постигнућа.  

                                                 
1 Показатељи = елементи подручја вредновања који прецизније дефинишу садржаје и активности. 

Преузето из ''Стратешко планирање развоја школа'', 2009. 
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Индикатори квалитета школских постигнућа (главне истраживачке варијабле, које 
имају карактер зависних варијабли) су: Квалитет знања, Мотивисаност ученика за 
самостално стицање додатних знања и вештина (мотивисаност ученика да учествује на 
такмичењима, додатним и ваннаставним активностима), Вредности код ученика. 

Независне варијабле су демографске и образовне особености испитаних ученика и 
наставника. Испитиване демографске карактеристике узорка: пол испитаника, узраст (I, II, III, 
IV разред Гимназије), смер (природно-математички и друштвено-језички), смена (''непарна'' и 
''парна''), радни стаж наставника и предмети које предају у школској 2009/2010.г. 

Проучаване су и релевантне образовне варијабле: школски успех и оцена из владања 
постигнути у претходном разреду, ангажованост у ваннаставним активностима које се 
организују у школи, заинтересованост за часове додатне и допунске наставе.  

 

Технике истраживања 

У испитивању су коришћени упитници посебно конструисани за ово истраживање. 
Као основа су послужили упитници из Приручника за самовредновање и вредновање рада 
школе, које смо прилагодили нашим потребама.  

Учесницима истраживања је понуђено да искажу своје ставове и понашање у вези са 
неким значајним питањима везаним за квалитет школских постигнућа, на четвроростепеној 
скали. Процењивали су важност и присутност појединих тврдњи које су се односиле на 
показетље: квалитет знања, вредности код ученика и мотивација ученика за укључивање у 
ваннаставне активности које се организују у школи. У циљу избегавања оцене која 
представља средњу вредност, Приручником је дефинисано да се оствареност показатеља 
врши помоћу четворостепене скале (најнижи ниво 1, а највиши ниво 4).  

Према висини просечних процена на скали ''присутно'' и ''важно'' показатеља Квалитет 
знања, Вредности и Мотивација ученика за самостално стицање додатних знања и вештина, 
одговоре ученика и наставника смо разврстали у 4 групе (нивоа остварености):2 у групу ''Није 
присутно'' улазе средње вредности од 1–1,60. Групу ''У мањој мери присутно'' дефинишу 
средње вредности од 1,61–2,50. Група ''У већој мери присутно'' укључује вредности од 2,51–
3,40. Група ''У потпуности присутно'' односи се на све тврдње чије су средње вредности 
процена крећу од 3,41–4.  

Подаци су обрађени помоћу статистичког пакета SPSS (Statistic packages for Social 
Science). Методе обраде података – статистичке процедуре: дескриптивна статистика (M, SD, 
f); корелациона анализа (r-коефицијент, C-коефицијент итд.), анализа варијансе; Методе 
приказивања података: гrафичка палета SPSS. 

 

Ток истраживања 

- Припреме за извођење истраживања започели смо у октобру 2009.  
- Непосредно испитивање ученика и наставника – крајем новембра 2009. г.;  
- Формирање базе података и обрада: децембар – јануар 2009/2010. године;  
- Обликовање извештаја: децембар 2009. и јануар 2010. године;  
- Презентација резултата на НВ у фебруару 2010. (на крају 1. полугодишта, када буде 

обрађен и показатељ Оцене и успех).  
- Објављивање резултата на сајту школе и у Годишњем извештају за 2009-2010.г.  

                                                 
2 Важи и за процену важности показатеља  
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Узорак 

У школској 2009/2010.години, наставу у Гимназији похађа 1174 ученикa. Наш узорак 
су чинили ученици из 13 одељења (I1, I5, I8, II1, II4, II10, III3, III9, III10, IV2, IV3, IV4 и IV10). 
Методом случајног узорка смо ''из шешира'' извлачили одељења која ће бити испитана. 
Водили смо рачуна да одељења буду равномерно заступљена у зависности од смене (парна – 
непарна) и смерова (природно-математички и друштвено-језички) као и од наставника који 
предају у њима.  

Позиву да учествују у истраживању одазвао се 341 ученик (29% од укупног броја 
ученика Гимназије). Узорак је репрезентативан, јер верно одражава структуру популације 
коју представља. Својом величином и структуром узорак је омогућио адекватну статистичку 
и квалитативну обраду.  

Табела број 1: Структура узорка ученика 
 

I 
разред 

II 
разред 

III 
разред 

IV 
разред Пол ПМ смер ДЈ смер 

53 50 57 54 Женски 96 118 
32 38 23 34 Мушки 80 47 
85 88 80 88 Укупно 176 165 

 
У односу на укупан број испитаних ученика, девојака у узорку је 214 (62,75%), а 

младића 127 (37,24%), који су распоређени у два смера: природно-математички (51,61%) и 
друштвено-језички (48,38%). Општи успех који су постигли у претходном разреду: довољан 
успех (1,2%), добар (8,9%), врло добар (31,3%) и одличан успех (58,6%). Број испитаних 
ученика из ''непарне смене'' је 160 (46,8%), а из ''парне смене'' 182 (53,2%).  

Позиву да учествују у истраживању одазвало се 79 наставника Гимназије (86,8% од 
укупног број наставника Гимназије)3.   
 

Табела бр. 2: Структура узорка наставника према педметима које предају у 2009-2010.г.    
и годинама радног стажа  

 
Предмет % 

Језици (српски и страни) 30,6  Радни стаж  %  
Прирордне науке 16,1  до 5 год. 11,8 

Друштвено – хуман. науке 25,8  Од 6-10 г. 17,6 
Математика 4,8  Од 11-15г. 16,2 

Информатика 4,8  Од 16-25 г.  29,4 
Уметности 6,5  преко 25 г.  25,0 

Физичко васпитање 3,2 
Географија 4,8 
Веронаука 3,2 

 
Међу испитаним наставницима већи је број жена (77,6%), него мушкараца (22,4%). 

Неравномерна полна заступљеност и доминантност жена, нарочито је изражена међу 
наставницима језика, природних и друштвено хуманистичких наука, информатике и 
уметности. Овај резултат је у складу са стањем у Србији када је реч о наставничкој професији 
(TIMSS 2003 у Србији, 2005).  

 
                                                 
3 67 наставника је попунило и основне податке о себи: пол, године радног стажа и предмет који  предајете 
у овој школској години (73,6% у односу на укупан број наставника Гимназије у 2009-2010.г.). 
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КВАЛИТЕТ ЗНАЊА 
 

У подручју вредновања Квалитета школских постигнућа, кроз показатељ Квалитет 
знања дошли смо до следећих резултата:  

- према висини просечних оцена на скали ''присутно'' овог показатеља, одговори ученика 
се крећу у распону од највише оцене М4=2,79 (Стечена школска знања повезујем и 
примењујем у различитим наставним предметима), до најмање М=2,31 (Наставници ме 
подстичу да искажем своје ставове и мишљење у вези са градивом које обрађујемо на 
часовима). 

Утврђене су статистички значајне разлике у проценама ученика у зависности од 
разреда који похађају: 

-  За разлику од ученика 4. разреда који сматрају да у мањој мери (М=2,30) могу да користе 
школска знања у свакодневном животу, ученици 1. разреда верују да је та околност у 
већој мери присутна (М=2,91).  

- Матуранти сматрају да им школска знања у мањој мери помажу у осамостаљивању 
(М=2,36), за разлику од ученика 1. разреда (М=2,87). 

- Ученици 1. разреда сматрају да су у већој мери (М=3,20) оспособљени да повезују и 
примењују стечена знања, за разлику од ученика 4. разреда (2,58).  

- Такмичари 1. и 2. разреда су у већој мери уверени од такмичара 3. и 4. разреда, да редовна 
и додатна настава јесу довољне за школска и општинска такмичења.   

- Ученици 1. разреда сматрају да наставници у већој мери (М=2,94) дају додатна 
објашњења у вези са предаваним градивом за разлику од ученика 2. разреда (М=2,49).  

 

Колико Школска знања помажу ученицима да се сналазе у новим и непознатим 
ситуацијама?  

Ученици 1. разреда процењују да је то у већој мери присутно (М=2,69) за разлику од 
ученика 4. разреда који сматрају да је то у мањој мери присутно (М=2,17). Можемо 
приметити да уверење ''Школска знања помажу ученицима да се сналазе у новим и 
непознатим ситуацијама'' слаби током школовања.  
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свакодневним
животним ситуацијама.

Школска знања ми
помажу у

осамостаљивању и
иницијативности. 

Стечена школска знања
повезујем и
примењујем у

различитим наставним
предметима. 

девојке

младићи 

 

За разлику од младића, 
девојке сматрају да су у 
већој мери присутни 
показатељи:  
- школска знања могу 

користити у свакодневним 
животним ситуацијама, 

- школска знања помажу у 
осамостаљивању 

- школска знања могу  
повезивати и примењивати 
у различитим предметима. 

                                                 
4 М = аритметичка средина 
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Похађање приватних часова је последњих година просутно у нашем образовном 
систему. Процена ученика колико је у нашој школи присутан показатељ ''Знања стечена у 
школи ми обезбеђују да могу без приватних часова да одговорим на захтеве наставника'' 
приказана је  на графику који следи.   

На графику бр. 2 видимо да, 
само 15% ученика школе 
сматра да им знања стечена у 
школи, обезбеђују да могу без 
приватних часова да одговоре 
на захтеве наставника 
(писмени и контролни задаци, 
усмена испитивања). 

Без приватних часова могу да одговорим на захтеве наставника

у потпуности 
присутно

15%

није присутно
23%

у већој мери 
присутно

30%

у мањој мери 
присутно

32%

Утврђено је да матуранти имају мању потребу за приватним часовима него што је 
имају ученици 2. и нарочито ученици 1. разреда. На основу овог податка, можемо приметити  
да потреба за приватним часовима опада током школовања. Претпостављамо да са узрастом 
расте и адаптибилност ученика на наставнике и школу. 

Процена ученика, колико је у нашој школи присутан показатељ ''Знања стечена у 
школи ми обезбеђују да могу без приватних часова да одговорим на захтеве наставника'' 
приказана је  на графику који следи.  
 

График бр. 3:  Похађање приватних часова  - општи успех ученика 
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21%  показатељ 
''није присутан'' 

28% ''у мањој мери 
присутан''  

34% ''присутан у 
већој мери''    

17%  ''присутан у 
потпуности'' 

 
График бр.4 сликовито приказује статистички значајне разлике у просечним 

проценама ученика различитих смерова.  
 
 



 6

График бр.4 :  Разлике на скали ''присутно'' – смер 
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Ученици природно-
математичког смера 
мање су уверени од 
ученика друштвено-
језичког смера да:  

- пријемни испит за    
факултет могу да 
положе са знањима 
која стичу у школи 

- могу да користе 
знања у свакодневн. 
Животу 

- да их наставници 
охрабрују да 
постављају питања у 
вези са градивом. 

 

Ученицима је најважније да им предметни наставници дају додатна објашњења у 
вези са предаваним градивом (М=3,64). Просечна оцена остварености овог показатеља у 
редовној настави, према процени ученика је М=2,70, а наставника М=3,89.  

Утврђено је много разлика у процени ''важно''- показатеља Квалитет знања у 
зависности од пола ученика (табела бр. 3). 

 
Табела бр.3 : Разлике на скали'' важно'', показатеља Квалитет знања – пол ученика  

 
 М5

девојке  Ммладићи М F 
Стечена школска знања могу да користим у свакодневним 
животним ситуацијама.  3,59 3,29 3,48 16,785** 

Школска знања ми помажу у осамостаљивању и 
иницијативности.  3,36 2,92 3,20 24,736** 

Наставници нас охрабрују да постављамо питања у вези са 
градивом. 3,36 3,03 3,24 12,608** 

Наставници ме подстичу да искажем своје ставове и мишљење у 
вези са градивом које обрађујемо на часовима. 3,43 3,06 3,29 17,894** 

Стечена школска знања повезујем и примењујем у различитим 
наставним предметима.  3,51 3,08 3,35 30,458** 

Школска знања ми помажу да се сналазим у новим и непознатим 
ситуацијама.  3,28 3,08 3,20 4,639* 

Предметни наставници су спремни да дају додатно објашњење 
када ми нешто није јасно у вези са предаваним градивом. 3,77 3,46 4,65 19,991** 

Знања стечена у школи ми обезбеђују да могу без приватних 
часова да одговорим на захтеве наставника. 3,67 3,35 3,55 16,121** 

Пријемни испит за факултет могу да положим са знањима која 
стекнем у школи. 3,65 3,51 3,59 1,177 

Школска знања са часова редовне и додатне наставе обезбеђују 
ми довољно знања да могу да се такмичим на школ./ општ. нивоу 3,32 2,92 3,15 9,789** 

Са * су означене разлике значајне на нивоу 0,05, а са ** оне значајне на нивоу 0,01 
 

 

                                                 
5 М = аритметичка средина 
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Како наставници процењују присутност показатеља Квалитет знања?  
 
Према висини просечних оцена на скали ''присутно'' показатеља Квалитет знања,  

одговори наставника се крећу у распону од највише оцене М=3,69 (Охрабрујем ученике да 
постављају питања у вези са градивом) до најмање М=2,90 (Школска знања помажу 
ученицима да се сналазе у новим и непознатим ситуацијама).  

Утврђене су разлике у мишљењу наставница и наставника на скали ''присутно'' овог 
показатеља: наставнице (М=3,44) за разлику од својих колега (М=3,07) сматрају да пријемни 
испит за факултет ученици могу да положе са знањима која стекну на часу.  

 
График бр.5 : Разлике на скали ''важно''  показатеља Квалитет знања – пол наставника  
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 На скали ''важно'' показатеља Квалитет знања, утврђене су разлике у проценама 
наставника и наставница: наставнице Гимназије за разлику од својих колега, сматрају да је 
важније: охрабривати ученике да постављају питања у вези са градивом; да ученици буду 
оспособљени да повезују и примењују знања стечена у различитим предметима; да знања 
стечена у школи буду довољана да и без без приватних часова, могу да одговоре на захтеве 
писаних, контролних задатака и усмена испитивања; пријемни испит за факултет ученици 
могу да положе са знањима која стекну у оквиру предмета/часа. 
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Да ли постоје разлике у проценама наставника и ученика?   
 

У табелама 4 и 5 приказане су разлике у проценама наставника и ученика показатеља 
Квалитет знања.  

 
Табела бр. 4: присутност показатеља Квалитет знања – поређење просечних вредности ученика и наставника 

 
Присутно  Положај N  М Min Max 

Ученик 341 2,54 Стечена школска знања ученици могу да користе у свакодневним 
животним ситуацијама. Наставник 79 3,18 

1 4 

Ученик 337 2,55 Школска знања помажу ученику у осамостаљивању и 
иницијативности. Наставник 79 3,06 

1 4 

Ученик 339 2,40 Наставници охрабрују ученике да постављају питања у вези са 
градивом. Наставник 78 3,69 

1 4 

Ученик 339 2,31 Наставници подстичу ученике да искажу своје ставове и мишљење у 
вези са градивом које обрађују на часовима Наставник 79 3,66 

1 4 

Ученик 335 2,79 Стечена школска знања ченици могу да повезују и примењују у 
различитим наставним предметима. Наставник 78 3,08 

1 4 

Ученик 333 2,40 Школска знања помажу ученицима да се сналазе у новим и 
непознатим ситуацијама. Наставник 79 2,90 

1 4 

Ученик 338 2,70 Пред. наставници дају додатно објашњење када ученицима нешто 
није јасно у вези са предаваним градивом  Наставник 79 3,89 

1 4 

Ученик 337 2,37 Знања стечена у школи ученицима обезбеђују да могу без приватних 
часова да одговоре на захтеве наставника  Наставник 79 3,42 

1 4 

Ученик 121 2,50 Пријемни испит за факултет ученици могу да положе са знањима која 
стекну у школи.  Наставник 73 3,32 

1 4 

Ученик 183 2,58 Школска знања са часова редовне и додатне наставе обезбеђују 
ученицима довољно знања да могу да се такмиче на шк. и општ. ниво  Наставник 78 3,12 

1 4 

 

Процене на скали ''присутно'' показатеља Квалитет знања које су дали наставници и 
ученици приметно се разликују.  
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 наставници сматрају да је 
охрабривање ученика да 

постављају питања у вези са 
градивом присутно у потпуности 

(М=3,69), 

ученици процењују да је та 
пракса присутна у мањој мери 

(М=2,40).

 

Готово истоветна разилажења у ставовима наставника и ученика постоје и када су у 
питању показатељи: ''Наставници ме подстичу да искажем своје ставове и мишљење у вези 
са градивом које обрађујемо на часовима'', ''Предметни наставници су спремни да дају 
додатно објашњење када ми нешто није јасно у вези са предаваним градивом'' и ''Знања 
стечена у школи ми обезбеђују да могу без приватних часова да одговорим на захтеве 
наставника (писмени и контролни задаци, усмена испитивања)''. 
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График бр. 7 

 

Процене наставникa и ученика 
најмање се разликују по 
питању оспособљености 
ученика да повезују и 

примењују стечена знања. 

 
 
Табела бр.5: Важност показатеља Квалитет знања – поређење просечних вредности ученика и наставника  

 
Важно  Положај N М Min Max 

Ученик 331 3,47 Стечена школска знања ученици могу да користе у 
свакодневним животним ситуацијама. Наставник 79 3,51 1 4 

Ученик 334 3,20 Школска знања помажу ученику у осамостаљивању и 
иницијативности. Наставник 78 3,55 1 4 

Ученик 330 3,23 Наставници охрабрују ученике да постављају питања у 
вези са градивом. Наставник 79 3,77 1 4 

Ученик 331 3,28 Наставници подстичу ученике да искажу своје ставове и 
мишљење у вези са градивом које обрађују на часовима Наставник 79 3,80 1 4 

Ученик 332 3,35 Стечена школска знања ченици могу да повезују и 
примењују у различитим наставним предметима. Наставник 78 3,55 1 4 

Ученик 332 3,20 Школска знања помажу ученицима да се сналазе у новим 
и непознатим ситуацијама. Наставник 79 3,47 1 4 

Ученик 332 3,64 Пред. наставници дају додатно објашњење када 
ученицима нешто није јасно у вези са предаваним 
градивом  Наставник 78 3,92 1 4 

Ученик 330 3,55 Знања стечена у школи ученицима обезбеђују да могу 
без приватних часова да одговоре на захтеве наставника  Наставник 79 3,77 1 4 

Ученик 125 3,59 Пријемни испит за факултет ученици могу да положе са 
знањима која стекну у школи.  Наставник 72 3,72 1 4 

Ученик 179 3,15 Школска знања са часова редовне и додатне наставе 
обезбеђују ученицима довољно знања да могу да се 
такмиче на школском и општинском нивоу.  Наставник 76 3,58 1 4 
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ВРЕДНОСТИ КОД УЧЕНИКА  

 

 За потребе овог истраживања прилагодили смо листе тврдњи везане за овај показатељ 
из Приручника, нашим потребама са намером да утврдимо у којој мери су оне присутне и 
важне учесницима образовно-васпитног процеса: ученицима и наставницима.  

Према добијеним резултатима, најмању просечну оцену ученика на скали ''присутно'', 
показатеља Вредности код ученика, добила је тврдња ''У нашој школи ученици  учествују у 
формирању школских правила (М=1,97).  

Највишу просечну оцену ученика, на овој скали је добио показатељ који говори о томе 
да ученици знају и да сносе одговорност за сопствено здравље (М=3,42).  

Генерално гледано, не постоје велике разлике на скали ''важно'' показатеља Вредности 
код ученика према висини просечних оцена ученика и наставника.  

За ученике и наставнике школе не постоје ''неважне'' и ''мало важне'' 
вредности.  

У групу ''веома важних'' вредности ученици сврставају: ''Поштујем и негујем 
традицију и културу свог народа и других народа и држава'', ''Поштујем правила понашања у 
школи'', ''Својим поступцима доприносим очувању природе и животне средине'' (еколошке), 
''Поштујем правила рада у групи и тиму'', ''Задовољавам своје потребе без угрожавања 
других'', ''Прихватам и уважавам постојање другачијег мишљења од свог'' и ''Знам да сам и 
сам одговоран/на за сопствено здравље''. 

Нису утврђене разлике у проценама наставника, на скали ''важно'', показатеља 
Вредности код ученика, обзиром на пол и године стажа наставника. 

 Утврђено је и да нема разлике у мишљењу наставника и наставница на скали 
''присутно'' овог показатеља.   

 
Табела бр. 6 : Поређење ученика и наставника - присутнст показатеља Вредности код ученика 

 
 Положај N М Min Max F 

Ученик 338 3,17 Прихватање и уважавање постојања другачијег мишљења 
од свог. Наставник 78 3,53 1 4 12,577** 

Ученик 337 3,28 Задовољавање својих потреба без угрожавања других.  Наставник 79 3,63 1 4 15,357** 

Ученик 339 3,05 Поштовање о неговање традиције и културе свог народа и 
других народа и држава.  Наставник 79 3,41 1 4 11,003** 

Ученик 338 3,02 Предрасуде о себи и „ другима“ могу негативно утицати 
на односе међу људима.. Наставник 78 3,42 1 4 14,453** 

Ученик 336 2,82 Допринос очувању природе и побољшању квалитета 
животне средине. Наставник 78 3,21 1 4 11,075** 

Ученик 338 3,42 Знам да сам и сам одговоран/на за сопствено здравље.   Наставник 79 3,35 1 4 0,462 

Ученик 335 3,10 Уочавање и истицање сопствених способности и 
способности других.   Наставник 78 3,22 1 4 1,622 

Ученик 338 2,16 Ученици упознати с Повељом дечјих права УН и 
одговорностима које из њих произилазе. Наставник 76 2,18 1 4 0,045 

Ученик 338 2,20 Учешће ученика у животу школе и локалне заједнице.  Наставник 78 2,87 1 4 37,454** 

Ученик 338 2,02 Ученици упознати са радом институција од значаја за 
решавање проблема и унапређење живота у школи/лок.зај. Наставник 76 2,67 1 4 33,213** 

Ученици учествују у формирању школских правила Ученик 339 1,97 1 4 12,326** 
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Наставник 78 2,37 
Ученик 339 3,25 Ученици поштују правила којима се регулише живот у 

школи и заједници. Наставник 78 3,32 1 4 0,490 

Ученик 336 3,36 Поштовање правила рада у групи и тиму.  Наставник 78 3,19 1 4 3,091 

Ученик 338 3,02 Ученици анализирају сопствене и туђе идеје и развијају 
вештине аргументовања ставова. Наставник 79 3,49 1 4 19,997** 

Са ** су означене разлике значајне на нивоу 0,01 
 

Табела бр.7 : Поређење ученика и наставника - важност показатеља Вредности код ученика  
 

важно  Положај N М Min Max F 
Ученик 333 3,58 Прихватање и уважавање другачијег мишљења од 

сопственог. Наставник 77 3,74 1 4 4,336* 

Ученик 334 3,57 Задовољавање својих потреба не угрожавајући друге. Наставник 77 3,79 1 4 7,377** 

Ученик 332 3,43 Поштовање и неговање традиције и културе свог народа и 
других народа и држава. Наставник 78 3,67 1 4 6,507* 

Ученик 332 3,31 Стереотипи и предрасуде  могу имати негативне ефекте 
на односе међу људима. Наставник 77 3,68 1 4 13,763** 

Ученик 332 3,51 Брига о природи, заштити и побољшању квалитета 
животне средине. Наставник 77 3,61 1 4 1,337 

Ученик 334 3,78 Одговорност ученика за сопствено здравље. Наставник 78 3,78 1 4 0,012 

Ученик 331 3,37 Уочавање сопствених способности и способности других. Наставник 77 3,56 1 4 4,968* 

Ученик 329 3,10 Ученици упознати с Повељом дечјих права УН и 
одговорностима које из њих произилазе. Наставник 74 2,92 1 4 2,438 

Ученик 331 2,75 Ученици активно учествују у животу школе и локалне 
заједнице. Наставник 76 3,32 1 4 24,451** 

Ученик 326 2,92 Ученици упознати са  институцијама које су од значаја за 
решавање проблема и унапређ. живота у школи и лок.зајед. Наставник 75 3,20 1 4 6,557* 

Ученик 328 3,36 Ученици учествују у формирању школских правила  Наставник 76 3,00 1 4 11,164** 

Ученик 330 3,49 Поштовање правила којима се регулише живот у школи и 
заједници. Наставник 76 3,66 1 4 3,694 

Ученик 331 3,56 Поштовање и примена правила рада у групном и тимском 
раду. Наставник 76 3,45 1 4 1,933 

Ученик 329 3,35 Аргументовано решавање проблема у групом раду.  Наставник 77 3,78 1 4 24,361** 

Са * су означене разлике значајне на нивоу 0,05, а са ** оне значајне на нивоу 0,01 

 

Показатељ који је важнији ученицима (М=3,36) него наставницима (М=3): ''Ученици 
учествују у формирању школских правила'' 

Од испитаника је тражено да процене у ком степену је важна свака од тврдњи 
показатеља: Квалитет знања, Вредности код ученика и Мотивација ученика за самосталним 
стицањем знања и вештина. Обзиром да се ради о изразито позитивним и пожељним 
исказима, очекивали смо да ће све тврдње бити оцењене највишим оценама.  

Добијене резултатае на скалама ''присутно'' и ''важно'' смо упоређивали и тако што смо 
их довели у директну везу. Из свега приказаног на графицима који следе (бр.)намеће нам се 
само једно питање Зашто оно што знамо да је важно не остварујумо и не негујемо? 
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График бр. 8: Процене ученика и наставника на скалама ''присутно и ''важно'' -  Вредности код ученика  
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МОТИВАЦИЈА УЧЕНИКА ЗА САМОСТАЛНО СТИЦАЊЕ  
ДОДАТНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА  
(мотивисаност ученика да учествује на такмичењима,  
додатним и ваннаставним активностима) 
 

 
 

Укључивање ученика у такмичења и ваннаставне активности (у даљем тексту ВНА) 
које организује школа смо испитивали са уверењем да они могу бити значајна подршка у раду 
на постизању следећих циљева:  

- стварању позитивног става ученика према школи и знању које стичу у њој  

- доприносе социјализацији и бољем постигнућу ученика  

- ученике треба подстицати да продуктивно искористе своје слободно време, и да схвате 
да су  активности у оквиру слободног времена саставни део образовања, а не његов 
остатак.6'  

ВНА које се организују у школи: Клуб младих истраживача (КМИ), Игра знања, 
спортска такмичења, шаховска секција, хор и школски оркестар, нацртна геометрија, Дан 
професионалне оријентације ''Кроз свет занимања'', ликовна секција, дебатни клуб, драмска 
секција.  

Како ученици опажају актуелну школску ситуацију и колико она обезбеђује услова 
за развој мотивације за самостално стицање додатних знања и вештина (да учествују на 
такмичењима, додатним и ваннаставним активностима)?  

Просечна вредност скорова на скали присутности показатеља мотивација ученика се 
креће у распону од најмање М=1,54 (Учетвујем у раду ВНА у школи) до највише М=3,18 
(Добровољно се одлучујем за жељену ВНА). Као што видимо занемарљиво је мало 
ангажовање наших ученика у ВНА које организује школа (48,5% испитаних ученика је 
укључено, а чак 49,4% није укључено ни у једну од понуђених ВНА у школи). 

Определи смо се за утврђивање ученичких процена јер су оне један од директнијих 
начина вредновања односа школе и наставника према њиховој мотивацији и  ангажовању на 
такмичењима, додатним и ваннаставним активностима.  

Добијени резултати показују да између девојака и младића наше школе, преовлађују 
мале разлике у просечним проценама присутних (постојећих) услова које школа обезбеђује у 
погледу развоја мотивације ученика за самостално стицање знања и вештина. Од укупно 12 
тврдњи, у 2 случаја разлике су статистички значајне на нивоу 0,05, а у 2 случаја на нивоу 
0,01:  

- Девојке сматрају да се наставници у већој мери ангажују око припрема ученика за 
такмичење (М=2,71), док младићи кажу да је то присутно, али у мањој мери (М=2,47).  

- Девојке (М=1,60) више учествују у раду ВНА у школи од младића (М=1,44) 

- Школске ВНА у већој мери одговарају интересовањима девојака (М=2,59) него младића 
(М=2,34) 

- За разлику од младића (М=2,53), девојке (М=2,86) процењују да се ВНА углавном 
одржавају у одређено време, које се не поклапа са часовима редовне наставе.  

                                                 
6 TIMSS 2003 у Србији 
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График бр.8 : Укљученост ученика у  ваннаставне активности у школи 

Игра знања 
18%

Дебатни клуб 
2%

    Драмска секци
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3% Хор 

8%
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3%

Спорт  
16%

Шах
6%

КМИ  
25%

Дан ПО 
11%

 

48,5% 
ученика је укључено у 

најмање једну од понуђених 
ВНА у школи. 

 
Од тог броја: 

 
25% 
КМИ7 

 
18% 

Игра знања 
 

16% 
Спортске активности 

 
11% 

Дан ПО8 

  График  бр.9 : важност показатељ Мотивација – пол ученика 
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ВНА одговарају
мојим

интересовањима

Добровољно се (без
притиска

наставника)
одлучујем за
жељену ВНА .

Наставник ме
охрабрује да
учествујем на
такмичењу. 

Наставник ми
помаже да се
адекватно

припремим за
такмичењ.

девојке младићи  

Утврђено је да 
постоје статистички 
значајне разлике у 
процени на скали 
''важно'' тврдњи 
везаних за 
показатељ 
Мотивација ученика 
за самостално 
стицање знања и 
вештина обзиром на 
то ког су пола 
испитани ученици.  

 

График приказује статистички 
значајне разлике на скали 
''присутно'' између такмичара 1. и 
осталих разреда у процени 
ангажовања и помоћи наставника у 
припремама за такмичење. 
Матуранти, за разлику од свих 
осталих ученика сматрају да је 
ангажовање наставника у њиховим 
припремама за такмичења у мањој 
мери присутно. 

График бр. 10: разлике на скали ''присутно'' –Мотивација  разред 
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Наставник ми помаже да се адекватно припремим за такмичење. 

Потпуно сам информисан о начину, условима и организацији такмичења. 

                                                 
7 КМИ = Клуб младих истраживача 
8 Дан ПО = Дан професионалне оријентације ''Кроз свет занимања'' 
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Добијене резултате можемо посматрати и кроз призму смера који ученици похађају у 
Гимназији. Утврђене разлике на скали ''присутно'' показатеља Мотивација ученика за 
самостално стицање збања и вештина, у зависности од смера такмичара Гимназије само су 
код неких тврдњи статистички значајне и приказане су на графику бр.11. 

График бр.11: Разлике на скали ''присутно'' – Мотивација –смер 
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Наставник ми помаже да се
адекватно припремим за

такмич.

ПМ ДЈ
 

График  приказује 
самопроцену ученика 
присуства и ангажовања у 
ваннаставним школским 
активностима. Као што 
видимо, ученици из 
природно-математич. 
одељења занемарљиво мало 
су присутни (група ''нису  
присутни'') у школским 
ваннаставним активностима 
(М=1,31) у односу на 
вршњаке из друштвено-
језичких одељења (М=1,78). 

 

Примећујемо и да такмичари природно-математичког смера (М=2,4), у односу на 
такмичаре из друштвено-језичких одељења (М=2,68), сматрају да су наставници у мањој мери 
подршка њиховој мотивацији да учествују на такмичењима, и у мањој мери помоћ у 
актуелним припремама за такмичење (М=2,38).  

Што се тиче смена, разлика се огледа у присутности и ангажовању ученика у 
ваннаставним активностима које организује школа: ученици ''парне смене'', ма колико били 
неангажовани ипак су присутнији, али ''у мањој мери присутни'' (М=1,72) за разлику од 
ученика ''непарне смене'', које према нивоу остварености сврставамо у групу ''није присутно'', 
јер је М=1,35. 

График бр.12: Разлике на скали ''присутно'' – Мотивација – смена 
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Ваннаставне активности које се организују у школи у мањој мери одговарају 

интересовањима ученика ''парне смене'' за разлику од вршњака из ''непарне смене''. По 
њиховом мишљењу, информације које добијају о ВНА које се одржавају ван школе су у 
мањој мери присутне (М=2,20) за разлику од процена ''непарне смене''.  Да ли то све има везе 
и са следећим показатељем који говори о томе да им у мањој мери одговара време одржавања 
ваннаставних активности у школи?   
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Додатна и допунска настава 
 
Највеће интересовање ученика Гимназије је за часове додатне наставе из: математике 

(15%), хемије (14%) и српског језика (12%). Што се тиче часова допунске наставе: 
математика је на првом месту (31%). Следе је хемија (26%), физика (18%), рачунарство и 
информатика (10%), енглески језик (9%).  

 
График бр. 13:Заинтересованост ученика за додатну наставу 
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График бр.14 :Заинтересованост ученика за допунску наставу 
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  Испитујући Мотивацију ученика за самосталним стицањем знања и вештина дошли 
смо до податка да је ученицима најважније (М=3,54) да уложен труд, напор и постигнут 
успех на такмичењу буде адекватно награђен (признање, похвала, висока оцена...). 
 
 

Како наставници мотивишу ученике да стичу додатна знања и вештине?  
 
Наставници су исказали своје ставове и понашање у вези са показатељом Мотивација 

ученика за самостално стицање додатних знања и вештина, тако што су процењивали 
присутност датих тврдњи на четворстепеној скали: (1) није присутно; (2) у мањој мери 
присутно; (3) у већој мери присутно и (4) присутно у потпуности.  

Ово истраживање је утврдило да не постоје велике разлике између начина на који 
наставници наше школе мотивишу ученике да стичу додатна знања и вештине, али мање 
разлике постоје, и неке од њих су статистички значајне: 

- Утврђено је да, за разлику од наставника (М=2,93), наставнице у већој мери (М=3,37) 
користе и примењују разноврсна наставна средства да би занимљивошћу и 
очигледношћу привукле пажњу, мотивисале и одржале мотивацију ученика за рад.  

- Наставници који имају до 5 година стажа, користе бројна наставна средства, да би 
занимљивошћу и очигледношћу привукли пажњу, и одржали мотивацију ученика за рад 
(М=3,75), чешће него што то чине наставници који имају од 11 до 15 година стажа 
(М=3,09).  
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- У настави српског и страних језика (М=3,47) наставници користе разноврсна наставна 
средства у свом раду, пре него што то чине наставници информатике (М=3,0) и 
физичког васпитања (М=3,0), али мање од  вероучитеља (М=4).  

- Наставници природних наука (М=3,20) користе разноврсна наставна средства у мањој 
мери него што то раде наставници уметности (М=3,75) и вероучитељи (М=4). 

- Наставници језика (М=3,68) прихватају иницијативу ученика за промену рада на часу, 
чешће него што то раде наставници физичког васпитања (М=3).  

- Вероучитељи у потпуности прихватају (М=4) иницијативу ученика за промену рада на 
часу, за разлику од наставника природних (М=3) и друштвених наука (М=3,25). 

- Вероучитељи (М=4) чешће од наставника језика (М=3,32) упућују ученике на ширу 
литературу неопходну за самостално стицање додатних знања и вештина. 

Просечне оцене наставника нам указују да је, најмање присутан начин мотивисања 
ученика за самостално стицање додатних знања и вештина: коришћење и примена 
разноврсних наставних средстава у раду (М=3,19). Најприсутнији начин – похваљивање и 
награђивање ученика за самостално стицање додатних знања и вештина (М=3,66). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18

ПЕДАГОШКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ  
 

1. Средње оцене ученика по предметима, по одељењима и по разредима су углавном преко 
3,75. Просечна пролазност ученика је преко 90%.  

2. Обим ученичких знања и њихова употребљивост у новим ситуацијама изузетно су 
велики. Ученици су у великом степену оспособљени за решавање проблема, повезивање 
знања међу различитим предметима и њихову примену. 

3. Школа води евиденцију Постигнућа ученика на такмичењима и другим ваннаставним 
активностима у 2009-2010.г. У прилогу достављамо евиденцију. 

4. Наставници користе разноврсне облике и методе рада, као и сва расположива наставна 
средства ради подизања мотивације ученика за рад.  

 
Присутно – показатељ Мотивација ученика за самостално стицање додатних знања и вештина – 

према учесталости, проценту и просечним оценама – наставници 
 

 Присутно f %  М Ниво 
1 - - 
2 4 5,1 
3 27 34,2 Употребљавам различите методе и облике рада. 
4 48 60,8 

3,56 4 

1 - - 
2 3 3,8 
3 31 39,2 

Континуирано пратим и вреднујем напредовање 
ученика. 

4 45 57,0 

3,53 4 

1 3 3,8 
2 7 8,9 
3 41 51,9 

Користим бројна наставна средства да би 
занимљивошћу и очигледношћу привукао пажњу, 
мотивисао и одржао мотивацију ученика за рад. 4 28 35,4 

3,19 3 

1 - - 
2 2 2,5 
3 31 39,2 

Бирам примере и задатке који су занимљиви за 
ученике 

4 45 57,0 

3,55 4 

1 - - 
2 13 16,5 
3 32 40,5 

Прихватам иницијативу ученика за промену рада на 
часу. 

4 33 41,8 

3,26 3 

1 - - 
2 3 3,8 
3 31 39,2 

Подстичем ученика да самостално развија и 
разрађује своју идеју. 

4 44 55,7 

3,53 4 

1 - - 
2 5 6,3 
3 32 40,5 

Подстичем ученике на самостално стицање 
додатних знања и вештина. 

4 42 53,2 

3,47 4 

1 1 1,3 
2 9 11,4 
3 37 46,8 

Упућујем ученике на ширу литературу неопходну за 
самостално стицање додатних знања и вештина. 

4 32 40,5 

3,27 3 

1 - - 
2 4 5,1 
3 19 24,1 

Похваљујем и награђујем самостално стицање 
додатних знања и вештина. 

4 56 70,9 

3,66 4 
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5. Како ученици опажају актуелну школску ситуацију и колико она обезбеђује услова за 
развој мотивације за самостално стицање додатних знања и вештина (да учествују на 
такмичењима, додатним и ваннаставним активностима)?  

5.3. Просечна вредност скорова на скали присутности показатеља Мотивација ученика, 
се креће у распону од најмање М=1,54 која говори колико су ученици активни и 
ангажовани у ваннаставним школским активнсотима (ниво 1) до највише М=3,18 
(''Добровољно се одлучујем за жељену ВНА'') – ниво 3. Занемарљиво је мало 
ангажовање наших ученика у ВНА које организује школа: 48,5% испитаних ученика 
је укључено, а чак 49,4% није укључено ни у једну од понуђених ВНА у школи.  

5.4. Анализе одговора ученика на тврдње из упитника везане за присуство показатеља 
Мотивација ученика за самостално стицање додатних знања и вештина – мотивација 
ученика да учествују на такмичењима, додатним и ваннаставним активностима) 
говоре  да многе од показатеља треба унапредити.  

 

Група М ПРИСУТНО -  Мотивисаност ученика за самостално стицање додатних 
знања и вештина према висини просечних оцена –УЧЕНИЦИ   Ниво

нијеприсутно 1,54 Учествујем у раду ВНА у школи 1 
1,79 Са предмет. наставником учествујем у изради програма школских ВНА. 
2,40 Информисан сам о ВНА које се организују ван школе 

у мањој мери 
присутно 

2,50 ВНА одговарају мојим интересовањима 
2 

2,53 Упознат сам са ВНА које организује школа. 
2,53 Потпуно сам информисан о начину, условима и организацији такмичења. 
2,54 Наставник ме охрабрује да учествујем на такмичењу. 
2,62 Наставник ми помаже да се адекватно припремим за такмичење. 

2,73 ВНА се одржавају у тачно одређено време, које  се не поклапа са часовима 
редовне наставе. 

2,87 Уложен труд, напор и постигнут успех на такмичењу је адекватно награђен 
(признање, похвала, висока оцена...). 

3,16 Школа редовно похваљује ученике за постигнут успех у ВНА. 

у већој мери 
присутно 

3,18 Добровољно се (без притиска наставника) одлучујем за жељену ВНА 

3 

у потпунос. 
присутно - - 4 
 
 
 
6. Најмању просечну оцену ученика на скали ''присутно'', показатеља Вредности код 

ученика, добила је тврдња ''У нашој школи ученици  учествују у формирању школских 
правила (М=1,97) – ниво 2.  

6.3. Највишу просечну оцену ученика, на овој скали је добио показатељ који говори о томе 
да ученици знају и да сносе одговорност за сопствено здравље (М=3,42) – ниво 4. 

6.4. Оствареност показатеља о основним личним и друштвеним вредностима, на основу 
процена ученика,  је присутна на нивоима 2 и 3.  

 
Група М Скала ''присутно'' – Вредности код ученика према висини просечних оцена – 

ученици  Ниво

није присутно / / 1 
1,97 У нашој школи ученици учествују у формирању школских правила 

2,02 Упознат/а сам са радом институција које су од значаја за решавање 
проблема и унапређење живота у школи и лок.зајед. 

2,16 Упознат сам са Повељом дечјих права УН и знам да права укључују и 
одговорости. 

''у мањој мери 
присутно''  
 

2,10 Узимам учешће у животу школе и локалне заједнице. 

2 
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2,82 Својим поступцима доприносим очувању природе и животне средине. 

3,02 Предрасуде о себи и „ другима“ могу негативно утицати на односе међу 
људима. 

3,02 Анализирам сопствене и туђе идеје, предлоге и решења у групном и 
тимском раду. 

3,05 Поштујем и негујем традицију и културу свог народа и других народа и 
држава. 

3,10 Умем да уочим и истакнем сопствене способности и способности других. 
3,17 Прихватам и уважавам постојање другачијег мишљења од свог. 
3,25 Поштујем правила понашања у школи. 
3,28 Задовољавам своје потребе без угрожавања других. 

''у већој мери 
присутно'' 

3,36 Поштујем правила рада у групи и тиму. 

3 

''у потпуности 
присутно'' 3,42 Знам да сам и сам одговоран/на за сопствено здравље. 4 
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АКЦИОНИ  ПЛАН САМОВРЕДНОВАНЕ ОБЛАСТИ 
 

Предлози Педагошког колегијума и стручних актива  
за унапређивање васпитно-образовног рада у школи (унапређивање постигнућа ученика и 

наставника у наствним и у ваннаставним активностима). 
 
Стручни актив:  _______________________________ 
Руководилац:    _______________________________ 

  
 
Област Постигнућа ученика  
Подручје 
вредновања  Квалитет школских постигнућа 

Показатељи  Квалитет знања                    Такмичења   
Мотивисаност ученика       Вредности код ученика 

Циљеви  

 
 
 
 
 

Предвиђене 
активности  

 
 
 
 
 
 

Време реализације  

 
 
 
 

Задужења чланова 
актива  
(име и презиме) 

 
 
 

Спољни сарадници  
 
 
 

Потребна средства 
 
 
 

Евентуални узроци 
неуспеха и  
предвиђене мере за 
превазилажење 
проблема 

 
 
 
 

Евалуација  
 
 
 

 


