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ПРЕДГОВОР

Бројна истраживања и теоријска разматрања у свету и код нас има-
ју за циљ повећање образовних ефеката, квалитета усвојених знања 
ученика и давање одговора на нека од следећих питања: на који начин 
осавременити и интезивирати наставу? шта учинити да се образовна 
постигнућа и квалитет знања ученика повећају? на који начин реали-
зовати часове одређеног предмета да би знања ученика била практично 
применљива, функционална и трајна? 

Монографија Истраживачке активности у настави Природе и 
друштва представља покушај аутора да укаже на могућности и значај 
примене истраживачких активности у настави и подстакне реализато-
ре наставног процеса (садашње и будуће учитеље и наставнике) да свој 
рад осавремене и иновирају. ова публикација представља исход експе-
рименталног истраживања ефеката примене истраживачког приступа у 
настави. у њој су систематизовани и резултати из необјављене докторске 
дисертације Могућности осопособљавања ученика за самостални истра-
живачки рад у настави природе и друштва која је јануара 2014. године 
одбрањена на Филозофском факултету универзитета у новом Саду. 

Монографија се састоји из два дела – први је посвећен теоријским 
разматрањима, појмовном одређењу, врстама, дидактичко-методичким 
специфичностима организације самосталног истраживачког рада уче-
ника, улогама и задацима наставника у истраживачкој настави и садр-
жајима наставног програма који су погодни за примену истраживачких 
активности. у другом делу монографије представљени су резултати ек-
сперименталног истраживања које је имало за циљ испитивање ефеката 
примене истраживачких активности у настави природе и друштва на 
квалитет и трајност знања ученика. под претпоставком да ће ова моно-
графија бити од користи најпре студентима учитељских и педагошких 
факултета, али и наставницима у основним школама који своје педаго-
шко искуство могу обогатити новим идејама и примерима, надамо се 
да ће модели наставних часова који су наведени у прилозима подста-
ћи читаоце на осмишљавање још креативнијих дидактичко-методичких 



решења за реализацију садржаја не само природе и друштва, већ и оста-
лих наставних предмета у школама. 

на крају предговора, желела бих да изразим захвалност свима који 
су на одређен начин допринели настанку ове монографије. најпре за-
хваљујем проф. др емини копас-вукашиновић, једном од рецензената, 
на несебичној, свесрдној помоћи, корисним сугестијама, разумевању и 
подршци; рецензентима, проф. др вељку Банђуру и проф. др наташи 
Бранковић, на корисним саветима у конципирању и коначном уобли-
чавању рукописа; колегама др оливери цекић-јовановић и др душану 
ристановићу на несебичној помоћи у реализацији часова са ученици-
ма експерименталне групе. захвалност дугујем ученицима и учитељи-
цама основне школе „17. октобар” Милијанки Марковић, Снежани 
Стевановић, Милени кецовић, радмили Стајић и Биљани Ђорђевић, 
које су својим учешћем значајно допринеле реализацији емпиријског 
дела ове студије. захваљујем колеги владимиру Станојевићу на стр-
пљењу и помоћи у статистичкој обради података, др ивани Ћирковић-
Миладиновић на корисним саветима и подршци и Милеви лукић на 
помоћи у обезбеђивању потребне литературе.

највећу захвалност, поред претходно наведених, изразила бих 
илијани Миладиновић и кости цекићу на доброј вољи и стрпљењу то-
ком фотографисања за корице монографије.

                                                            аутор
у јагодини, 
априла 2017. године                                Ирена Голубовић-Илић


