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Наставник као истраживач
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Циљ курса је развијање компетенција студената, будућих наставника да:
 истражују и унапређују сопствену праксу кроз извођење истраживања;
 разумеју концепт наставник као истраживач, његов значај и улогу у унапређењу
наставе и учења;
 разумеју општу логику и поставке акционог истраживања и умеју да их примене у
конкретним истраживачким активностима;
 се упознају са различитим техникама за прикупљање и бележење података, умеју да
одаберу технику и примене је у конкретном истраживању;
 се упознају са основним правилима и поступцима обраде података, тумачења
налаза и доношења закључака;
 умеју да представе своје истраживачке и развојне активности у мултимедијалном
облику, кроз извештаје и стручне текстове;
 познају и користе различите националне и интернационалне научне изворе и
стручну литературу.
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Врсте педагошких истраживања
 Постоји велики број различитих врста истраживања које су прилагођене природи
проучаваних појава, самим тим и у области педагогије и методике.
 ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИХ ИСТРАЖИВАЊА су планска манипулација независном варијаблом
(она која делује, узрок) и опажање и мерење утицаја ових промена на зависну
варијаблу (она на коју се делује), уз контролу значајних услова под којима се одвија
истраживање.
 Прави експеримент подразумева случајну расподелу испитаника у такозване
експерименталне и контролне групе. Ова врста истраживања је најпогоднија за
утврђивање узрочне повезаности између независне и зависне варијабле.

ВАРИЈАБЛА= карактеристика, својство, обележје
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 У EX POST FACTO истраживању истраживач настоји да испита ефекте већ
реализоване активности које није сам увео. Другим речима, за разлику од
експеримента, манипулација независним варијаблама није могућа, већ се њихов
утицај на зависне варијабле ретроспективно испитује.
 У КОРЕЛАЦИОНИМ ИСТРАЖИВАЊИМА обавља се мерење две или више варијабли
како би се утврдио њихов међусобни однос. Основна питања на која треба
одговорити у овим истраживањима су следећа: Постоји ли повезаност између
варијабли? Који је смер повезаности? Колики је степен повезаности између њих?
 Развојним истраживањима проучавају се развојне промене током времена.
ЛОНГИТУДИНАЛНА ИСТРАЖИВАЊА подразумевају прикупљање података током
дужег временског периода (истраживање може трајати од неколико недеља до
неколико деценија).
 У ТРАНСВЕРЗАЛНИМ ИСТРАЖИВАЊИМА (попречнопресечним) узима се више
узорака из различитих фаза развоја (нпр. узрасних група), па се у једном
временском тренутку мери варијабла чије се промене током времена проучавају.
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 АНКЕТНО ИСТРАЖИВАЊЕ углавном се везује употреба упитника и структурисаних
интервјуа као основних метода прикупљања података.
 СТУДИЈА СЛУЧАЈА представља интензивно, продубљено и детаљно (ХОЛИСТИЧКО)
проучавање појединачног случаја, при чему то могу бити особе, процеси, програми,
организације, системи итд. Студија случаја се често користи у евалуационим
истраживањима.
 ЕТНОГРАФСКО ИСТРАЖИВАЊЕ одликује дуготрајно укључивање истраживача у
окружење које проучава – реч је о такозваном „урањању”. Доминантна техника
прикупљања података је посматрање са учешћем – истраживач учествује у заједничким
активностима, посматрајући шта људи раде, говоре, разговарајући са њима, да би, током
времена, разумео норме те социокултурне средине.
 Крајњи продукт истраживања је етнографски, прозни опис социокултурног система или
неке његове компоненте.
 УТЕМЕЉЕНА ТЕОРИЈА представља скуп техника који омогућува да се изгради теоријско
објашњење неке појаве или процеса на основу прикупљених мишљења учесника. Ток
истраживања није линеаран, већ се прикупљање и анализа података могу међусобно
преплитати. Анализа података се заснива на кодирању података које обично има више
фаза и нивоа. Истраживање резултира изградњом ''утемељене'' теорије која објашњава
добијене налазе.

6

 АКЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА - оно што њих одваја од других истраживања јесте суштинска
повезаност акције (односно промене, побољшања) и истраживања (односно стицања
знања). Одлике:
 истовремено је усредсређено на стицање знања неопходних за решавање неког
проблема (истраживачки део) и на само његово решавање (акциони део);
 оријентисаност на решавање проблема, на промене, на контролисану иновацију, на
мењање праксе која је истовремено и начин њеног сазнавања;
 настају из практичних питања која се јављају из свакодневне васпитно-образовне праксе;
 акција и истраживања се преплићу, смењују, некада теку паралелно, утичу и условљавају
једна другу, па ова истраживања често немају јасан почетак и крај.
 Узмимо за пример да је наставник уочио да његови ученици имају тешкоће у учењу
природних наука. Наставник ће прикупити додатне податке који ће му помоћи да осмисли
и планира промене, затим ће применити неку нову идеју, потом поновно прикупити
податке о постигнутим ефектима и тако се спирала наставља (циклична природа
акционих истраживања).
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Извођење акционих истраживања

 Специфичан облик професионалног развоја наставника
 Школе и наставници као стручњаци – носиоци развоја образовања
 Истраживање своје праксе као део професионалне улоге сваког наставника
 Акциона истраживања произилазе из практичних питања
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Из угла наставника извођење акционих истраживања је важно јер:
 Омогућава увођење иновација у наставни процес
 Пружа наставницима могућност да провере ефикасност свог рада
 Омогућава додатну диференцијацију рада
 Обезбеђује допринос бази знања о учењу и настави
 Омогућава приказивање школе у другачијем светлу
 Наставник је модел својим ученицима
 Подстиче сарадњу и размену искустава са колегама, као вид за хоризонталног учења
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Ток акционог истраживања
Планирање

Акција

Рефлексија

Посматрање

 Акционо истраживање - студија социјалне ситуације
са циљем њеног унапређења.
 У школском контексту - наставник истражује
сопствену праксу и дешавања у учионици и школи,
како би унапредио свој свакодневни рад и однос са
ученицима.
 Специфичности акционог истраживања се огледају у
његовом току, односно начину одвијања.

 Цикличност акционих истраживања
често се приказује помоћу
графикона у облику кружнице или
спирале. На слици 2 приказан је
један такав начин илустровања тока
акционог истраживања.

 Акционо истраживање започиње тако што наставник уочава неки дуготрајни
проблем са којим се суочава у настави или неко педагошко питање које га
интересује, а за које не налази одговор на другим странама и одређивање
истраживачког циља.
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ОДРЕЂИВАЊЕ ИСТРАЖИВАЧКОГ ПРОБЛЕМА И
ЦИЉА ИСТРАЖИВАЊА

ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА

ОБРАДА ПОДАТАКА

РАЗВИЈАЊЕ
АКЦИОНИХ
СТРАТЕГИЈА И
ЊИХОВА ПРИМЕНА

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СТЕЧЕНИХ ЗНАЊА

Прикупљају се подаци помоћу различитих техника који се
обрађују и анализирају како би дали одређене закључке.
Обрада података може да укаже на потребу за додатним
подацима, па се акционо истраживање поново може вратити
у фазу прикупљања података.
На основу налаза, наставник развија идеје за унапређење (за
акцију) и почиње да их примењује.
На крају истраживачког циклуса, наставник налази погодан
начин да својим колегама и широј стручној заједници
представи резултате свог рада.
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Одређивање предмета и циља акционог истраживања
Неке од често заступљених општих тема су:
 наставне методе
 наставна средства
 управљање одељењем
 мотивација за учење
 оцењивање
 постигнућа ученика
 социјални односи у учионици
 физичко окружење у којем се одвија настава
 сарадња са родитељима....
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 Подстицај за истраживање може бити и нека недовољно јасна ситуација која
интригира наставника и мотивише га да сазна нешто више о томе, да истражи
узроке, услове јављања и слично.
 То често може да буде подстакнуто неким неочекиваним искуством у учионици које
наставник не може лако да објасни, а које потенцијално има одређени педагошки
значај.
Питања у одређивању ''почетне тачке'' за акционо истраживање:
 Шта је то у мом раду (мојој учионици/школи) што би требало да боље разумем?
 Шта је то што ме већ дуго времена занима и што бих волео да испитам/испробам?
 Шта је то што бих у свом раду желео да побољшам?
 Чиме су ученици (родитељи, колеге) незадовољни и како то могу да променим?
 Шта ми представља тешкоће у раду и шта могу да урадим поводом тога?
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Питања која можете поставити себи како бисте проверили да ли сте добро
испланирали истраживање:
 Шта је проблем истраживања и зашто је важно испитати тај проблем?
 Које информације су ми доступне?
 Због чега желим да спроведем ово истраживање? Какав резултат очекујем?
 Које додатне информације које се тичу овог истраживачког објекта су још
потребне? Како ћу добити те информације?
 Како ћу испитати феномен који ме интересује?
 Шта ми је потребно за реализацију истраживања?
 Како ћу обрадити добијене податке?
 На кој начин ћу презентовати своје резултате?
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Како се прикупљају подаци?

Изворе података чине:
 људи - наставници, ученици, родитељи, директори, стручни
сарадници, студенти, итд.
 продукти - школски планови и извештаји, дневникици и
портфоло, дечје радови и слично.
 догађаји - различите, углавном педагошке, ситуације и
интеракције, на пример, наставне и ваннаставне активности,
састанке колектива, сусрете наставника и родитеља и слично.
Примарни и секундарни истраживачки подаци:
 Уколико је истраживач изазвао њихов настанак – на пример
путем интервјуа или упитника – реч је о примарним подацима.
 Секундарни подаци су настали независно од истраживача и
конкретног истраживања. Обично се подразумевају школски
планови и извештаји, извештаји са састанака, припреме за час,
радови ученика, наствничка и ученичка портфолиа и слично.

Прикупљање података из свих ових извора заснива
се на коришћењу различитих метода: упитника,
интервјуа, тестова, посматрања, фокус група,
анализе садржаја и тако даље
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Технике прикупљања података
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Дневник



Истраживачки дневник је једна од најважнијих техника истраживања. Често га примењују управо наставници-истраживачи. Иако
представља одлично средство за прикупљање података, вођење дневника је начин и да започнете истраживање.



Дневник може да садржи податке прикупљење током опсервације или интервјуа, њихов садржај може бити обогаћен додатним
објашњењима или фотографијама, или могу садржавати рефлексије о примењеним истраживачким техникама.

Како писати дневник? Оно што је такође препорука је да сваки ваш унос у дневник садржи:


време када се описани догађај десио (забележите и датум уноса у дневник уколико је различит од времена када се описани догађај десио);



контекстуалне информације – време, локација, учесници, сврха активности или било шта што вам се чини значајним с аспекта истраживања;



уколико вам помаже, организујте своје записе у параграфе, можете их обележити поднасловима или бројевима (неки наставнициистраживачи записују у горњем левом или десном углу на свакој страни кључну реч за дати унос, како би се касније лакше снашли уколико
се враћају појединој бележници или запису);



записи у дневнику могу садржати и ваша осећања, размишљања, фотографије и интерпретације појединих ситуација (ипак је ово ваш
дневник);



наставници који су склони да осим контекстуалних информација у дневнике уносе и свој лична размишљања и интерпретације наводе како
им помаже да такве врсте уноса обележе на другачији начин (нпр. 'моје размишљање');



с времена на време корисно је анализирати и сам дневник; на тај начин можете утврдити на која од већ постављених истраживачких
питања можете одговорити на основу прикупљених података из дневника, која питања је можда потребно преформулисати, а у исто време
стичете увид у тип информација које ваш дневник садржи.
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Профили
 Ова техника пружа увид у
одређену ситуацију или
понашање неке особе током
дужег временског периода.
 У процесу наставе и учења
наставник истраживач може да
продукује профиле појединих
часова у оквиру одређене
наставне теме или може да
испрати понашање неког од
ученика у оделењу.

Табела 1: Пример профила часа (преузето и адаптирано из Вокера и Аделмана, 1975)

Време

првих 10 мин

20-ти минут

30-минут

пред крај часа

наставник
(активност)

евиденција
ученика,
припрема за
активност,
распоређује
књиге за рад
ученицима

објашњава
како извести
експеримент,
даје упутства,
поставља
питања

креће се по
учионици
помажући
малим
групама да
заврше
задатак
експеримента

расклања
лабораторијск
у опрему

ученици
(активност)

раде на
проблему који
нису успели да
реше сами код
куће

слушају
питања
наставника,
дају одговоре

рад на
експерименту
у малим
групама

записују
резултате
експеримента

средства рада

свеске, књиге,
оловке

ваге,
пламеници,
клеме,
намернице

свеске, оловке
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Анализа документације

 Анализа различите документације може пружити значајне увиде у вези са темом истраживања. У
контексту истраживања учионице значајни документи могу бити: наставни планови и програми,
припреме часова, контролне вежбе и тестови, записи са стручних и наставничких већа (укључујући и
друге оформљене тимове унутар школе), домаћи задаци, делови уџбеника, ученички радови и сл.
 Анализа документације се најчешће заснива на анализа садржаја као општем методу прикупљања и
анализе података.
 Анализа садржаја заснива се на систематском и објективном идентификовању карактеристика текста,
односно порука које он садржи. Обично се анализа садржаја користи на секундарним подацима – на
различитим врстама текстова или других садржаја који су настали независно од истраживања.
 Једна од основних техника у анализи садржаја јесте кодирање – разврставање онога што се анализира
(најчешће речи, теме и ајтеми) у категорије. Кодирани подаци се потом анализирају на различите
начине: квантитативно (нпр. колико пута се одређена тема појавила у тексту) или квалитативно (нпр.
откривање кључних значења вербалних порука); супстанцијално (нпр. шта је у тексту речено) или
структурално (нпр. како је нешто у тексту речено); на нивоу манифестног или латентног значења и
слично.
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Фотографије
 Унутар учионице фотографије могу пружити
занимљив увид у окружење унутар којег се нека
активност наставника и ученика одвија.
 Током процеса истраживања наставник
истраживач може забележити групни рад
ученика, „шта се дешава иза леђа наставника“,
просторне одреднице учионице, шаблоне
социјалне организације на часу (нпр, да ли и
који ученици раде у пару), али и понашање
наставника у интеракцији са ученицима.
 Фотографије је могуће користити као покретаче
дискусије са ученицима у вези са различитим
темама које се обрађују на часу, али и
питањима у вези са односима у оделењу.
 Не заборавите да ученицима најавите ову
активност. Неопходно је да они дају свој
пристанак!
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Видео

 У контексту акционог истраживања у учионици, видео запис може да пружи увид у
поједине делове часа, али и његову целину.
 Присуство видео камере донекле мења уобичајене односе између учесника
ситуације. Стога је неопходно да се они привикну на њено „постојање“.
 У контексту учионице то значи да наставник треба да припреми ученике на
чињеницу да ће бити снимани. Као и код прикупљања фото записа неопходно је
ученике упознати са циљем снимања, колико дуго ће оно трајати, како ће се снимци
користити и сл.
 У техничком смислу важно је одредити где ће се камера у учионици поставити,
односно да ли је наставнику истраживачу важније да „ухвати“ активност ученика
или да утврди сопствено понашање.
 Видео материјал нуди обиље података. Његова предност је што му се наставник
изнова и изнова може враћати, али је важно да када посматра цели час или
поједине епизоде има на уму шта је у фокусу сваког појединачног гледања (нпр.
како изгледа процес решавања задатака на часу, који шаблони интеракције постоје
у оделењу, ко су ученици који се најчешће јављају за реч и сл.)
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Интервју
 Интервју је одличан начин да сазнате како одређена ситуација током
часа изгледа другој страни. Можете интервјуисати своје ученике, али и
особе које су посматрале ваш час (нпр. стручни сарадници, колеге
наставници).
 У први мах може бити тешко да добијете искрене одговоре од својих
ученика, без обзира на то колико отворен однос имате.
 Интервјуи се разликују према нивоу структуираности. Што је интервју
више структуиран инервјуер има већу контролу над инфомацијом коју
ће добити и обратно. Што је његова структура неодређенија теже је
одредити како ће ток интервјуа тећи.
 Општа препорука је да интервјуи треба да имају своју структуру, али
да ипак треба оставити простора за додатне коментаре и питања које
особа коју интервјуишете може да постави.
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Фокус група

 Фокус група подразумева прикупљање података тако што истраживач истовремено води разговор о
одређеној теми са више саговорника.
 Она је веома погодан метод за проучавање групних норми, значења и процеса.
 Припремна фаза обухвата одређивање циљева фокус групе, одабир учесника и састављање сценарија
за њено извођење у форми водича који садржи низ питања и техника које треба применити.
 Разговор иницира и усмерава модератор. Важно је да се евентуална почетна трема учесника
превазиђе и да се постигне међусобно поверење.
 Питања за учеснике фокус групе треба да буду једноставна, отвореног типа и недирективна
(неусмеравајућа), при чему модератор треба да остави учесницима довољно времена за одговоре.
Корисни савети у вођењу фокус група
 не заборавите диктафон и резервну батерију!
 фокус групе не би требало да трају дуже од два сата. Уколико су саговорници ученици, трајање фоксу
групе прилагодите узрасту ученика.
 препоручује се да број саговорника у фокус групи буде 8 (±2).
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Упитник
 Упитник је техника која омогућава брзо прикупљање података, лако га је направити и
брзо се дистрибуира. Не захтева много времена, већи број појединаца може да
одговори на упитник у исто време, а анонимност приликом попуњавања доприноси
већој искрености испитаника. Упитник се може састојати из:
 отворених питања - испитаници морају сами да формулишу одговор.
 затворених питања - испитаник бира један од понуђених одговора.
 Такође, „питања“ унутар упитника не морају нужно да буду у упитној форми и
најчешће и нису. Управо због тога о питањима унутар упитника најчешће се говори
као ставкама.
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Упитник за васпитаче
Поштована колегинице,
У оквиру истраживања улоге васпитача у ликовном стваралаштву деце
предшколског узраста, предвиђено је да се упитником прикупе њихова
мишљења и ставови о тој проблематици. Анкета је анонимна да би се
добили што искренији одговори који неће бити ни на који начин
оцењивани. У дечјим вртићима постоји богато искуство у погледу ликовног
вaспитања које треба упознати, што је основни смисао овог истраживања.
Молимо Вас да упитник попуните читко и самостално јер нам је свако
мишљење драгоцено.

1. Колико година радите
као васпитач? (навести
број)
3. Предшколска установа:
(назив установе и место)

……………………..……
…

2. Датум испитивања:
(навести датум)

..………………
…

………………………………..………………………………….………
………………
4. Шта је по вашем мишљењу најважнији циљ ликовног васпитања предшколске деце?
(заокружите само један од понуђених одговора)
(а) Очување стваралаштва као урођене особине у облику у којем се испољава код
предшколске деце.
(б) Неговање естетске компоненте која ће од деце однеговати мале уметнике.
(в) Задовољавање дечје склоности да цртају, сликају, обликују.... без посебне тежње да
направе нешто лепо и корисно.
(г) Омогућавање деци да кроз игру ликовним медијумима изразе своје емоције, однос према
свету који их окружује и развијају способност комуникације
5. У којој мери васпитач може да утиче на развој дечјег ликовног стваралаштва?
(заокружите само један од понуђених одговора)
(а) Развој дечјег ликовног стваралаштва веома много зависи од васпитача.

8. Ако деци показујете ликовна остварења одраслих уметника, наведите који су то уметници?
(упишите одговор – име уметника или правац у сликарству)
10. Ако васпитач у току дечјег ликовног изражавања запази нешто што му се не свиђа или је нереално (нпр.
„рендгенски цртежи“, неодговарајућа перспектива, нереалне боје и изглед објеката и сл.) како може да реагује?
(навести одговор)
11. Да ли се успешни дечји радови на неки начин истичу или награђују (црвеним тачкицама, звездицама,
стављањем само успешних радова на „изложбу“ и сл.)? (заокружите један од понуђених одговора)
(а) успешни дечји радови се награђују
(б) успешни дечји радови се не награђују
12. Како коришћење бојанки, по Вашем мишљењу, утиче на развој дечјег ликовног стваралаштва? (заокружите
само један од одговора)
(а) Штети развоју дечјег ликовног стваралаштва.
(б) Користи развоју дечјег ликовног стваралаштва.
(в) Нити штети нити користи развоју дечјег ликовног стваралаштва.
13. Које поступке васпитач треба да избегава да не би угрозио развој дечјег ликовног стваралаштва? (упишите
одговор)
16. Да ли је за Вас прихватљиво да деца у вртићу праве нешто по наруџбини (готовом узорку), као
нпр. корице за књиге, плакате, честитке, маске, костиме и сл.?
(заокружите само један од понуђених одговора)
(а) Да

(б) Не

17. Колико развој дечјег ликовног стваралаштва зависи од познавања ликовних техника и вештине руковања
прибором? (заокружите само један од одговора)
(а) Знатно зависи.
(б) Делимично зависи.
(в) Незнатно зависи.
18. Да ли васпитач треба да учи децу ликовним техникама или свако дете треба да их самостално открива за
себе? (заокружите један од понуђених одговора)
(а) Васпитач треба децу да упозна са ликовним техникама и научи их како да их користе.
(б) Свако дете треба самостално да открива ликовне технике и њихово коришћење.
21. Која од три наведене тврдње најверније одражава Ваш став о односу између света одраслих и света деце, који
треба да се огледа у вртићу? (заокружите само један од понуђених одговора)
(а) Вртић треба да буде по мери детета.
(б) Деца треба да се прилагоде условима који их очекују у вртићу.
(в) Адаптација треба да тече из два правца: узимајући у обзир узрасне и индивидуалне особине деце,
али и потребу да прихвате утврђени режим живљења какав постоји у вртићу.
23. Да ли у Вашој радној соби постоји сталан или повремен центар интересовања (кутак) у коме се одвијају
ликовне активности? (заокружите само један од одговора)
(а) Постоји сталан центар интересовања (кутак).
(б) Постоји повремен центар интересовања (кутак).
(в) Центар интересовања (кутак) се организује када деца затраже да се баве ликовним активностима.

(б) Развој дечјег ликовног стваралаштва донекле зависи од васпитача.

24. Како оцењујете услове за остваривање програмских циљева ликовног васпитања према моделу за који сте се
определили? (заокружите само један од понуђених одговора)

(в) Развој дечјег ликовног стваралаштва не зависи од васпитача.

(а) Услови су одлични.
(б) Услови су задовољавајући.
(в) Услови су лоши.
25. Ако сте у одговору на предходно питање констатовали да су услови незадовољавајући или лоши предложите
шта би требало учинити да се они поправе. (навести одговор)

25
 Како да одлучите о садржају вашег упитника:
 Да ли је ово питање (ставка) неопходно? Колико оно доприноси теми којом се бавите?
 Да ли ваши испитаници могу да одговоре на питање које сте им поставили?
 Да ли питање које сте поставили „провоцира“ социјално пожеље одговоре?
 Да ли начин на који сте поставили питање ограничава начин одговора испитаника (нпр.
позитивни и негативни исходи/очекивања неког процеса)?
 На крају увек поведите рачуна о језику који користите (нпр. Да ли синтагма коју користите
има више значења? Да ли термин који користите сугерише одговор вашим
испитаницима?)
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 На постављена питања (ставке) могуће је одговорити на различите начине. Типови
одговора могу бити:
 да/не (нпр. пол)
 вишеструког избора (степен слагања у вези са неком појавом)
 слободни (тражи се образложење у вези са постављеним питањем, испитаник нема
ограничења у погледу обима и типа одговора који даје).
 Унутар упитника могу се јавити ставке (одговори) различитог облика или може
преовладавати један начин одговарања.
 Општи савет је да ако креирате упитник са одговорима вишеструког избора, потрудите
се да ваше категорије одговора буду јасне, да се међусобно разликују и да у довољној
мери покривају опсег могућих одговора. Препорука је да број категорија не буде мањи
од четири, али и да не буде већи од седам.
 ВАЖНО! Пре него што саставите упитник уложите време у промишљање о проблему
који желите да истражите. Не само да ће то допринети јасноћи инструмента који
креирате, већ ће вам се ово уложено време исплатити приликом предстојеће анализе
података које сте прикупили.
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Обрада података
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 Након реализованог истраживања и прикупљених свих података, неопходно је
податке припремити за логичку анализу. Није довољно само погледати прикупљене
податке и посматратити их површински, јер тако није могуће много утврдити о
суштини резултата истраживања.
 Слично томе, у истраживањима истраживачи често прикупљају велики број
појединачних чињеница.
 Да би се прикупљени подаци довели у везу са постављеном хипотезом истраживања
у циљу њеног одбацивања или прихватања потребно је податке организовати и
обрадити на одговарајући начин.
 Први корак је да се сви одговори испитаника кодирају и унесу у већ припремљене
базе података (или табеле). Даља анализа подразумева:
 а) дескриптивну
 б) корелациону или
 ц) каузалну анализу података
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 Дескриптивна анализа података подразумева израчунавање учесталости и постотак одговора испитаника на неко
питање, индикатора или категорија. Циљ дескриптивне статистике свођење великог броја података добијених у
истраживању на мањи број мера и њихово изражавање у прихватљивој форми.
 У зависности од циља истраживања, те мере могу да буду, мере пребројавања (утврђивања процената и
фреквенција), мере централне тенденције (аритметичка средина или мод) и мере варијабилности (стандардна
варијанса и распон).
 Дескриптивна статистика служи нам да на рационалан начин опишемо појаве којима смо се бавили у
истраживању. Најбољи приказ дескриптивне статистике је табела фреквенције која на прегледан начин приказује
дистрибуцију добијених резултата на једном индикатору, питању у упитнику, варијабли.
Најчешће дескриптивне мере:
 Мод је најједноставнија мера централне тенденције. Означава резултат који се најчешће јавља у узорку
(најучесталији резултат).
 Аритметичка средина представља просек свих резултата или број којим се изражава вредност око које се групишу
вредности свих испитаника на једној варијабли. Добија се тако што се саберу све вредности (сума свих резултата)
и подели са бројем резултата. Мана ове мере је у томе што је осетљива на екстремне вредности (одговоре који су
далеко већи или мањи од других одговора).
 максималан и минималан скор
 Стандардна девијација се рачуна уз аритметичку средину и представља меру варијабилности резултата око
аритметичке средине.
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ПРИМЕРИ:

Млађи
узраст деце
ас
мод
Max
Min
Var
σ

скорови
73,494
76
92
50
67,660
8,225

Старији
узраст деце
ас
мод
Max
Min
Var
σ

100

скорови
76,01
78
99
60
51,499
7,176

90
80

73,494

76,01

70
60
50

На основу прегледа табела са дескриптивним параметрима за млађи узраст деце и
старији узраст деце може се уочити следеће:
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Код мера централне тенденције постоји разлика између аритметичких средина (М)
за млађи и старији узраст деце. Просечан скор млађе деце М=73,494 је мањи од
просечног скора старије деце у М=76,01, а у корист старије деце.
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У оба узорка модови (Мо), односно скорови који се најчешће јављају у узорку, су
приближно једнаки, код млађе деце Мо=76 и он има мањих одступања од
аритметичке средине, а код старије Мо=78 и такође има мањих одступања од
аритметичке средине.

млађи узраст

73,494

старији
узраст

76,01

10
0

модел Б

Код мера дисперзије максималан скор (Max) се за ова два узорка статистички се значајно разликује. За млађу узраст Max=92, а за
старији узраст Max=99. Код минималног скора (Min) постоји још већа разлика, за млађи узраст Min= 50, а за старији узраст Min=60.
Стандардна девијација (σ) која представља одступање појединачних скорова од аритметичке средине за оба узорка се статистички
значајно разликују. Код млађег узраста σ= 8,225, а код старијег узраста је σ= 7,176, при чему скорови старије деце мање одступају
од аритметичке средине у односу на скорове млађе деце.
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 Корелациона анализа података служи за боље разумевање добијених података и
како би се открили односи (везе, повезаност, корелација) између добијених
података.
 Корелациона анализа омогућава нам да тестирамо постављене хипотезе и
донесемо коначне закључке истраживања. Овај тип анализе захтева нешто
сложеније статистичке поступке али и њихово израчунавање је олакшано
употребом бројних статистичких програма (на пример, EXCEL; SPSS; STATISTICA).
 Ова врста анализе нам омогућава да закључимо каква је веза између две
испитиване варијабле. Односно, уколико су две варијабле повезане (позитивно или
негативно), онда на основу информација о једној од њих, можемо да стекнемо
информацију и о вредности друге варијабле.
 Каузална анализа користи се углавном у анализи података добијених у
експерименту и када желимо да упоредимо податке добијене у експерименталној
и контролној групи. У оваквим нацртима, подаци се обично обрађују помоћу
одређених статистичких тестова (хи-квадрат, т-тест, анализа варијансе).
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Дискусија резултата (статистичка анализа):
Израчунате вредности t статистике за значајност разлике аритметичких средина резултата деце на
Вилијамс тесту креативности између млађег узраста деце и старијег узраста деце, на нивоу
значајности разлике α0,05 израчуната вредност значајности разлике је већа од табличне, односно
t= 2,293 > t0,05;196=1,6525
Може се донети закључак да су разлике аритметичких средина статистички значајне између два
узорка (резултати деце на Вилијамс тесту креативности између млађег узраста деце и старијег
узраста деце), у корист деце старијег узраста.

У t тесту је уочена статистички
значајна разлика између
аритметичких средина за млађи и
старији узраст, али t тест није могао
да истакне разлоге те разлике, због
чега је примењен F тест (факторска
анализа варијансе) који треба да
покаже да ли је узраст фактор који
утиче на добијене разлике.

степен слободе df (ν)

df(ν)=196

200
∞
t=2,293

СТУДЕНТОВА t ТАБЛИЦА
Граничне вредности у t дистрибуцији
0,05
0,01
1,6525
2,345
1,645
2,326
tν0,05;196=1,6525
tν0,01;196=2,345

Табела број 08: Студентова t таблица за Вилијамс тест креативности- Тест разлике
ариметичких средина између млађег узраста деце и старијег узраста деце
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Дискусија резултата (статистичка анализа):
Будући да је реализована вредност F статистике већа од граничне вредности, односно:
F=5,284 > F0,05; 1; 196 = 3,89
можемо рећи уз ризик грешке α0,05 да контролисани фактор узраст деце унутар групе (млађи
узраст деце и старији узраст деце) систематски утиче на резултате деце на Вилијамс тесту
креативности, у корист старије деце.

Може се донети закључак да су
разлике аритметичких средина
статистички значајне између два
узорка (резултати деце на Вилијамс
тесту креативности између млађег
узраста деце и старијег узраста деце,
у корист деце старијег узраста. Такође
се може донети закључак да
контролисани фактор узраст узраст
деце (млађи узраст деце и старији
узраст деце) систематски утиче на на
резултате деце у Вилијамс тесту
креативности.

Једнофакторска анализа варијансе- F тест
(ANOVA- резултати добијени из SPSS програма)
Извор варијабилитета
Факторска
(између млађег узраста деце и
старијег узраста деце )

Степени слободе Сума квадрата

df1=1

Средњи
квадрат

SA=313,262

VA=313,262

VR=59,277

Резидуална
(унутар група деце)

df2= 196

SR= 11677,610

Тотал

df= 197

ST= 11990,873

F однос

F=5,284
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12. Како коришћење бојанки, по Вашем мишљењу, утиче на развој дечјег ликовног стваралаштва? (заокружите
само један од одговора)
1
2
(а) Штети развоју дечјег ликовног стваралаштва.
38
45,8%
06
06,2%
(б) Користи развоју дечјег ликовног стваралаштва.

13

15,6%

29

29,9%

(в) Нити штети нити користи развоју дечјег ликовног стваралаштва.

32

38,6%

62

63,9%

Укупно:

83

Ставови васпитача опредељених за 1 или 2
методички модел томе како коришћење бојанки,
по мишљењу васпитача утиче на развој дечјег
ликовног стваралаштва

97

12. Како коришћење бојанки, по Вашем
мишљењу, утиче на развој дечјег
ликовног стваралаштва?
100%
80%
60%

63,9%
45,8%

40%
20%
0%

38,6%
29,9%
15,6%

6,2%
а

б

в

Б 1модел

45,80%

15,60%

38,60%

А 2модел

6,20%

29,90%

63,90%
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Како представити резултатe
акционог истраживања?
 Резултати до којих сте дошли својим истраживањем могу допринети развоју
наставне праксе других колега и развоју теорије наставе тек када их јавно
саопштите.
 Два најчешћа начина представљања резултата истраживања јесу (1) текст у
стручном/научном часопису и (2) усмена презентација.
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ТЕКСТ ЗА СТРУЧНИ/НАУЧНИ ЧАСОПИС


Пре него што почнете да пишете рад одаберете часопис у ком желите да га објавите и проучите
Упутство за ауторе. Ово је важно због тога што већина часописа има и неке специфичне захтеве које
треба узети у обзир приликом припреме текста.

 Ипак, без обзира на специфичне захтеве појединих часописа, структура Вашег рада треба да садржи
следеће делове:
 наслов рада
 резиме
 увод
 методолошки део
 резултате истраживања
 дискусију добијених налаза
 закључак и
 цитирану литературу
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 Наслов рада: У сваком наслову битно је саопштити главни циљ истраживања, без
оптерећења сувишним речима. Важно је да наслов буде кратак, јасан, прецизан, и
привлачан. Другим речима, важно је њиме најавити о чему ће бити речи у тексту и
истовремено заинтересовати потенцијалног читаоца.
 Резиме је сажет приказ садржаја читавог рада. У резимеу се приказује: (1) циљ
истраживања; (2) коришћена методологија; (3) добијени резултати, уз кратку
интерпретацију.
 Увод треба да има структуру „левка“, односно да представи област у оквиру које је
рађено истраживање тако што ће читаоца увести у област почев од најопштијих
појмова, постепено се фокусирајући на тему истраживања. Увод треба завршити
прецизним дефинисањем циља истраживања – шта је то што сте желели да сазнате
кроз истраживање које сте урадили.
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 Преглед ранијих радова из исте области чини веома важан део увода, јер омогућава
читаоцу да разуме због чега је тема Вашег рада релевантна, односно на који начин
резултати Вашег истраживања доприносе развоју сазнања о настави.
 Водите рачуна о томе да увод не служи томе да у њему напишете све што знате о
области из које сте урадили истраживање, већ само да у њему дате преглед
релевантних теорија и истраживања.
 За свако тврђење које преузимате из литературе, било да се ради о теоријским
одређењима или цитирању ранијих истраживања, неопходно је да у тексту наведете
извор.
 Навођење извора у тексту није резервисано само за делове текста које дословно
преузимате из литературе и стављате под знаке навода, већ за све идеје,
дефиниције, налазе других аутора које користите.
 Извори се у тексту наводе се тако што се на крају дела који је преузет из неког извора
у загради пише презиме аутора и година издања - на пример: (Јовановић, 2001). Сви
извори које цитирате у раду морају се наћи у списку литературе на крају рада.

39

 Методолошки део: У овом делу детаљно се описује методологија коришћена у
истраживању. Важно је да овај део рада напишете тако да из њега читаоцу буде
потпуно јасно шта сте и како радили, односно да на основу њега свако ко то жели
може да понови ваше истраживање. У овом делу рада треба да наведете следеће
информације о свом истраживању:
 хипотезе (са каквим сте претпоставкама ушли у истраживање и због чега);
 варијабле;
 опис узорка испитаника;
 инструменте које сте користили у истраживању (уколико сте користили неки
инструмент – нпр. анкетни упитник, скалу процене, чек-листу);
 поступак прикупљања података.
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 Резултати истраживања: Приказ резултата и њихово дискутовање представљају
најзначајније делове текста. У делу о резултатима треба да изложите све добијене
резултате, почев од најопштијих (главних) налаза, крећући се ка специфичнијим.
Уколико добијете резултате који се не поклапају са Вашим очекивањима (хипотезама),
немојте да их изоставите из рада – они некада могу бити још занимљивији и
подстицајнији него налази који су очекивани, односно из њих често можемо још више
да научимо него из налаза које очекујемо да ћемо добити!
 Дискусија (интерпретација) резултата: У овом делу рада треба да објасните шта значе
налази које сте добили у свом истраживању. Кроз повезивање својих резултата са
теоријским идејама и емпиријским подацима које сте изнели у уводу, треба да
објасните значај својих налаза и њихово место у односу на претходна сазнања (да ли се
слажу или не са очекивањима и због чега).
 Закључак рада треба да буде кратак и садржајан. У њему треба истаћи централни
налаз истраживања, нагласити његов значај и евентуално навести питања која би било
важно даље истражити, а која су отворена Вашим истраживањем.
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ПРЕЗЕНТАЦИЈА

 Након позиционирања теме истраживања у шири теоријско-емпиријски оквир, треба рећи шта је
био циљ истраживања, како је оно урађено и какви су резултати забележени.
 Колико год да се од Вас очекује да сажмете приказ свог истраживања, важно је да излагање
има приказану структуру, односно да сажимање не доведе до тога да у њему буде изостављен
неки од поменутих делова.
 Са друге стране, у оквиру сваког од ових делова (изузев методолошког дела који мора бити
приказан у целини) можете одабрати оно што сматрати важнијим, а изоставити мање важне
делове.
 Стандарно, усмене презентације прати презентација у PowerPoint програму (наравно, могу се
користити и други програми, али је овај најраспрострањенији и једноставнији за коришћење од
других).
 Иако ово није обавезно, може значано олакшати праћење излагања, јер публика испред себе има
исписане најзначајније информације, а презентација може укључити и илустрације, табеле и
друге прилоге који додатно могу олакшати праћење излагања. Уз презентацију у PowerPoint
програму (или као замену за њу) можете припремити и у папиру публици поделити сажет приказ
свог рада.
 Овај материјал може да укључује исте информације које бисте ставили на слајдове презентације.
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