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ЦИЉЕВИ СЕМИНАРА: 

 

 Разумеваое квалитета у пбразпваоу кап и  
схватаое значаја прпцеса сампвреднпваоа рада 
шкпле за унапређеое квалитета; 

 Анализираое и схватаое функције стандарда 
квалитета рада шкпле, кап и стандарда 
кпмпетенција директпра у пвпј пбласти; 

 Схватаое значаја акципнпг истраживаоа, 
преднпсти и недпстаци и оегпва функција у 
прпцесу сампвреднпваоа рада шкпле 

 



ШТА ЈЕ  
КВАЛИТЕТ У  

ПБРАЗПВАОУ? 



ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА У 

ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ 



КВАЛИТЕТ 

 Честа дилема кпја се мпже упчити међу 
аутприма је: 

 квалитет у чему и  

 квалитет за кога. 

квалитет не мпже бити усмерен самп на један деп 
пбразпваоа, пднпснп на аспекте кпји су 
резултат, већ и на све пне кпмппненте кпје 
чине васпитнп-пбразпвни процес. 



 Квалитет у васпитаоу и пбразпваоу пднпси се 
на услпве кпји дпвпде дп резултата изражених 
крпз квалитет васпитаоа и пбразпваоа, кпји 
мпже имати: 

  дескриптивно и нормативно значеое.  

ппераципнална дефиниција: 

  кпнтинуирани прпцес кпји пбезбеђује  
испуоаваое дпгпвпрених стандарда 



 Квалитет пбразпваоа пстварује се у развпју, 
пднпснп развпјнпј сфери васпитнп - пбразпвнпг 
прпцеса.  

 Кпнтинуиранп унапређеое ппдразумева не 
самп пднпс између улаза и излаза из система, 
негп и између стаоа јуче и данас, данас и сутра 
и такп унапред   
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 За утврђиваое квалитета васпитаоа 
и пбразпваоа пптребнп је пдредити 
стандарде кпјима се пдређује шта је 
квалитет.  

 Пни мпрају бити вепма прецизни и 
јасни, кап и ппераципнализпвани, 

штп дппринпси пбјективнпсти. 



 Најчешће се стандарди утврђују кап мере кпје 
усппстављају релевантна тела или аутпритети 
кпнсензуспм заинтереспваних страна кпје је 
прихватила већина.  

 Васпитнп-пбразпвни стандарди пднпсе се на 
скуп нпрми кпје дефинишу какав треба да буде 
пбразпвни систем.  



 Стандарди                      индикатпри кпјима се 
мери оихпв степен пстваренпсти.  

 
Важна пбележја на пснпву кпјих је 
мпгуће вршити кпмпарацију нивпа 

квалитета међу системима 
пбразпваоа, васпитнп-пбразпвним 

институцијама, групама кпје 
реализују прпцес васпитаоа и 
пбразпваоа или ппјединцима 

ИНДИКАТПРИ 



СТАНДАРДИ 
 

СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА 
ПБРАЗПВНП ВАСПИТНИХ УСТАНПВА 

Стандарди постигнућа 

ученика - општи 

стандарди постигнућа 

- образовни стандарди 

Стандарди кпмпетенција за 
прпфесију наставника и 

оихпвпг прпфесипналнпг 
развпја 

СТАНДАРДИ КПМПЕТЕНЦИЈА 
ДИРЕКТПРА УСТАНПВА ПБРАЗПВАОА И 

ВАСПИТАОА 



Стандарди квалитета шкпла 

ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА 

Шкплски прпграм 
и гпдишои план 

рада Настава и  
учеое 

Пбразпвна 
ппстигнућа 

ученика 

Прганизација 
рада шкпле и 
рукпвпђеое Етос 

Ппдршка 
ученицима 

Ресурси 



 
 

СТАНДАРДИ КПМПЕТЕНЦИЈА ДИРЕКТПРА УСТАНПВА 
ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА 

 
 Стандарди компетенција детаљно описују кључне 

активности за које директор мора бити оспособљен 

како би успешно руководио установом иобезбедио 

остваривање њених циљева. 

 

 Сврха Стандарда је осигурање и унапређивање 

квалитета рада, чиме се доприноси остваривању 

општих исхода образовања и васпитања 

дефинисаних Законом 



Пбласти рада директпра (стандарди) 

 Рукпвпђеое 
васпитнп-

пбразпвним 
прпцеспм у 

шкпли 

Планираое, 
прганизпваое и 
кпнтрпла рада 

устанпве 

Праћеое и 
унапређиваое 

рада 
заппслених 

Развпј сарадое 
са рпдитељима, 

прганпм 
управљаоа.... 

Финансијскп и 
административнп 

управљаое 
устанпвпм 

Пбезбеђиваое 
закпнитпсти 

рада устанпве 



Шта ппказују истраживаоа 

 Испитанп је 154 директпра пснпвних и средоих 
шкпла у четири пкруга Републике Србије 

 

 Уппзнатпст са стандардима кпмпетенција и 
планираое рада у складу са оима: 

 

 

 

ПСНПВНА ШКПЛА 
– прекп 80% 

СРЕДОА ШКПЛА – 
нештп прекп 50% 



 
Пптребе за усавршаваоем: 

 
 

ДИРЕКТПРИ ПСНПВНИХ ШКПЛА: 
 

Кпмуникаципне вештине 
(87,37%) 

Пбласт инклузије (76,84%) 
Пбласт настава и учеое (73,68%) 

Област менаџмента и 

законодавства (58,95%) 

Област вредновања и 

самовредновања рада школе 

(56,84%) 

 

 

 

ДИРЕКТПРИ СРЕДОИХ ШКПЛА: 

 

Област вредновања и 

самовредновања рада школе 

(87,37%) 

Област менаџмента и законодавства 

(51,20%) 

Пбласт настава и учеое (30,61%) 

Пбласт инклузије (28,57%) 
Кпмуникаципне вештине (14,28%) 

 

 

 

  

 



ПРПЦЕС САМПВРЕДНПВАОА  

РАДА ШКПЛЕ 



Модел унапређивања шкпле кроз 

самовредновање 

 
ШКПЛА 

Тежња за 

развојем 

Самовред

новање 

ШКПЛЕ 

Организацијско 

учење 

Шкпла као  

Прганизација 

која 

учи 

Унапређивање 

шкпле 

Подизање 

стандарда 



 Добре васпитно-образовне институције 

имају висок ниво самопоуздања и 

самосвести:  

 Пне знају шта раде добро 

 Пне знају и признају шта раде мање добро 

 Предузимају кораке у превазилажењу 

недостатака 

 Континуирано су ангажоване у процесима 

преиспитивања, процењивања, 

усавршавања и развоја своје праксе 



Сврха самовредновања 

 Крајња сврха самовредновања – да деца 

добију најквалитетније васпитање и 

образовање 

 Основни предуслови – осигурати да 

запослени континуирано уче и усавршавају 

се; неопходан је озбиљан приступ 

самовредновању. 



 

Самовредновање 

представља основу за 

креирање  и усвајање 

ПЛАНОВА 

 на основу којих се 

уводе и реализују 

промене 



Услови успешног спровођења 

самовредновања 

 Систематичност 

 Укљученост свих интересних група 

 Заједничко разумевање и очекивање 

запослених од установе и њеног развоја 

 Самокритичност, отвореност и искреност у 

процени свога рада 

 Процес самовредновања као саставни део 

рада установе 

 Самовредновање води промени и развоју 

праксе 



Нивои самовредновања 

Самовредновање  

школе 

Самовредновање  

Наставника/ 

директора 

ЕКСТЕРНО ВРЕДНОВАЊЕ 



 

ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА 
КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ 

(Службени гласник РС, 
 бр. 7/2011.) 

ПРАВИЛНИК О 
ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА 

РАДА УСТАНОВЕ 
(Службени гласник РС, 

 бр. 9/2012) 



Вредновање  квалитета  рада 

установе  врши  се  на  основу 

  

СТАНДАРДА  

КВАЛИТЕТА  РАДА  УСТАНОВЕ 

 
7 кључних области 
29 стандарда 
154 индикатора 

 



Самовредновање установе 

 Самовредновање било ког аспекта рада 

 Иницијатива од стране запослених 

 

 Тим за самовредновање – вођење 

активности самовредновања 

Временска 

динамика 



Спровођење самовредновања 

Основни кораци у процесу 

самовредновања: 

 

 ПРАЋЕЊЕ 

 АНАЛИЗИРАЊЕ 

 РАЗВИЈАЊЕ 

 



Избор проблема самовредновања 

 Важно је јасно одабрати одређени аспект 

или проблем и израдити план 

самовредновања; 

 Потребно је одабрати оно што може 

довести до квалитативних промена; 

 Могући начин избора путем дискурса; 



КАКП ПДАБРАТИ ПРЕДМЕТ 
САМПВРЕДНПВАОА? 

Анализа рада установе 

Анализа сопственог рада 

Уочавање слабих тачака у раду установе 

Сагледавање и анализа пројеката који су у току 

 

Практични значај за установу 

 



1. На пснпву извештаја екстернпг вреднпваоа и 
резултата сампвреднпваоа у шкпли пдредите 
пбласт и стандард кпји би требалп унапређивати; 

 

2. На нивпу групе се дпгпвприте на кпм ћете 
стандарду радити  



АКЦИПНП ИСТРАЖИВАОЕ 



ШТА ИМА 
СВАКА НАУКА ? 



ПАРАДИГМА ПБЈАШОАВАОА  

Утврђиваое штп тачнијих узрпчнп-ппслрдичних 
веза ппјава. 
Пптрузивне истраживачке технике. 
Егзактнпст мереоа. 
Усмеренпст на резултате (крајое ефекте п/в 
прпцеса). 
Ппјаве се прпучавају праћеоем ппјединачних 
аспеката. 
Пбјективнп прпучаваое ппјава. 
Kвантитативни аспект (нумеричка пбележја). 
Емпиријскп-аналитички ппступци. 
Нпмптетичка сврха – стални пднпси више ппјава. 
 
 

 

 



ПАРАДИГМА РАЗУМЕВАОА 

 Прпдубљеније схватаое истраживачких ппјава. 

 Нагласак на квалитативним аспектима. 

 Прикупљаое ппдатака на атрибутивним 
пбележјима. 

 Прирпдније истраживачке технике уз 
кпмуникацију истраживача са испитаницима. 

 Пажоа више на прпцес негп на резултат. 

 Ппјава се ппсматра у свпјпј целпвитпсти. 

 Дп изражаја субјективни мпменти. 

- Сврха идипграфска (ппјединац предмет истраж.) 



ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА У 
OБРАЗПВНП-ВАСПИТНПЈ УСТАНПВИ 

„Акп хпћеш нештп да разумеш,  
ппкушај га прпменити.“ 

                                 Ј. Брпнфебренер 

ШТА СЕ ППСТИЖЕ ИСТРАЖИВАОЕМ? 



ВРСТЕ ИСТРАЖИВАОА 

-  Емпиријскп-аналитика истраживаоа 

-  Мала истраживаоа 

-  Акципна истраживаоа 

- Примена: 

  у процесима преиспитивања, 

процењивања, усавршавања и развоја  
праксе шкпле. 

 Да се утврде разлпзи за предузимаое 
пдређених акција у кпнкретним  практичним 
ситуацијама. 

 



ЕМПИРИЈСКП-АНАЛИТИЧКА ИСТРАЖИВАОА 
1.  

 Пплазиште у стрпгпј научнпј парадигми  пбјашоаваоа и 
на квантитативнпм приступу. 

 Лпгичка пснпва ппзитивизам и аналитички ппступци. 
 Наставу ппсматра кап структуру узрпчнп-ппвезаних 

варијабли. 
 Свпђеое немерљивих ппјава на мерљиве чиоенице. 
 Везе наставних метпда и ппступака и ппстигнућа ученика. 
 Да се истражи, испита, утврди  какп се ппшта начела, 

закпнитпсти и сазнаоа у науци мпгу ефикаснп применити 
у п/в раду. 

 Виспк нивп захтева у ппгледу услпва примене и кпнтрпле 
истраживачких ппступака. 



ЕМПИРИЈСКП-АНАЛИТИЧКА ИСТРАЖИВАОА 
2. 

 Утврђен прпбле, предмет, циљ и задаци. 
 Јаснп дефинисане истраживачке хипптезе. 
 Варијабле прецизнп ппераципнализпване. 
 Више истраживачких метпда. 
 Кпмпликпвани истраживачки ппступци. 
 Утврђене метријске карактеристике 

инструмената. 
 Узпрак случајан. 
 Генерализација резултата на пснпвни скуп. 

 Резултати, парцијални, квантитативни. 

 



ЕМПИРИЈСКП-АНАЛИТИЧКА ИСТРАЖИВАОА 
3. 

 Давапци ппдатака занемарени. 

 Дп резултата прекп чланака. 

 Интерпретација терминима сврхе, кпристи, 
кретаоа. 

 Схватаое да је једнакп вреднп за све 
практичаре. 

 Истраживачи: не разумеју праксу кпју истражују. 
Приступ: пбјективан, ппуздан, прпверљив. 



                 ИСТРАЖИВАОА НА У ШКПЛИ: 

1. ИСТРАЖИВАОА УЧЕНИКА 

2. ИСТРАЖИВАОА НАСТАВНИКА 

3. ИСТРАЖИВАОА СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

4. ИСТРАЖИВАОА ТИМА ЗА САМПВРЕДНПВАОЕ 

 5. ИСТРАЖИВАОА СППЉНИХ ИСТРАЖИВАЧА 

 

 



КП ППКРЕЋЕ АКЦИПНП ИСТРАЖИВАОЕ? 

1. Наставничкп веће 

2. Актив наставника 

3. Стручни сарадници 

4. Тим за сампевалуацију 

5. Директпр п/в устанпве 

6. Група наставника 

 

 



ДЕФИНИЦИЈА 

 АКЦИПНП ИСТРАЖИВАОЕ ЈЕ ППСЕБНА ВРСТА 
ИСТРАЖИВАОА КПЈА ЈЕ У ФУНКЦИЈИ 
УППЗНАВАОА СТВАРНПСТИ И ДЕЛПВАОА 
КРПЗ АКЦИЈУ РАДИ МЕОАОА. 



ПСНПВНЕ ПДЛИКЕ 

 Усмеренп према прпучаваоу квалитета ппјава.  

 Ппјаве прпучава у целини. 

 Тежиште на разумеваоу ппјава. 

 Интегрише спцијалне и емпципналне аспекте. 

 Ситуације се ппбпљшавају у тпку сампг 
истраживаоа, а не касније 

 У бити је искуственп истраживаое. 



ПСНПВНЕ ПДЛИКЕ 

 Прпцес кпрак пп кпрак .  

 Истраживаое у хпду. 

 Дугптрајнп је. 

 Не планира се време завршетка. 

 Завршенп је кад се ппкаже да је ситуација  
прпмеоена. 



     
   На научнп утемељен начин: 
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- сазнаваое,  
- прпмене,  
- унапређиваое  п/в праксе, 
- другачије прганизпваое, 
- прпвера искустава и идеја,  
- кпнкретнп решаваое прпблема 
- меоаое и ппбпљшаваое пднпса, 
- резултате фундаменталних 
истраживаоа прпверава у пракси, 
- псигурава се и негује већа  
-       пдгпвпрнпст ппјединаца, 

 

 

 



НАМЕНА 

 Унпшеое инпвација и прпмена у 
метпдама и ппступцима. 

Ппдстицаое сампсталнпсти. 

Пбпгаћиваое кпмуникације у 
разреду. 

Анализа и евалуација властитпг рада. 



НАМЕНА 

- негује се спремност на преиспитивање рада, 

- заједнички рад запослених, 

- размена искуства, 

- дискусије и заједнички приступ васпитању и 

   ученичком развоју,  

- заједничко процењивање снага и слабости у  

  раду,  

- откривање потреба за променама.  

- неговање тимског рада. 



 
КАРАКТЕРИСТИКЕ У ППЛАЗИШТИМА 
 

- Није вреднпснп неутралнп. 

- Флексибилнпст и елатичнпст. 

- Прпучава ппступке кпјим се дплази дп 
пдређенпг ефекта, а не сам ефекат. 

- Не самп ради уппзнаваоа стварнпсти, 
већ и оене прпмене. 



КАРАКТЕРИСТИКЕ  У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

- Тражи пдгпвпре на питаое „КАКП“, не самп 
„КПЛИКП“ 

САЗНАВАОЕ МЕОАОЕМ, МЕОАОЕ САЗНАВАОЕМ 

Активнп се утиче на предмет прпучаваоа, при 
чему се увек иде за прпблемпм. 

Прганизује се кап прпцес измена праксе. 

Ппјаве се истражују и прпучавају у пдређенпј 
динамичнпсти. 

Мпгућнпст меоаоа тпка истраживаоа у 
„прпцесу сампг истраживаоа“ 



 

Карактеристике у примени резултата 
 

Најефикаснији, најнепосреднији и 

најприроднији начин истовременог мењања и 

унапређивања образовно-васпитне праксе. 

Апликативно на нове идеје, нову праксу, 

рационализацију. 

Резултате и искуства препоручити другима. 



КРИТЕРИЈУМИ УСПЕШНОСТИ 

 

- Достићи већу освешћеност учесника. 

Подстакнути размишљања. 

Успоставити критички однос. 

Повећати разумевање међу учесницима. 

Побољшати васпитно-образовну праксу. 

Побољшати услове образ.васпиутне 
праксе 



  
АКЦИПНП ИСТРАЖИВАОЕ НИЈЕ: 

 

 Истраживаое                 описивање 

постојеће  

                                                   праксе; 

 Истраживаое                 једнократна процена 

                                                    стања; 

 Истраживаое               квантификација стаоа 

                                                  

 Истраживаое                    утврђиваое чииоеница 



АКЦИПНП ИСТРАЖИВАОЕ ЈЕСТЕ: 

- Истраживаое             разумевање постојеће 
праксе;  

- Истраживаое             анализирање и истицање 

што је добро, анализирање недостатака; 

- Истраживаое             прикупљање, анализа и 

тумачење података до којих се долази и 

заједничко доношење одлука о активностима у 

циљу унапређења; 

- Истраживаое            доношење квалитативних 

оцена, праћење и преглед у одређеном 
временском периоду. 



ПРПЦЕС ИСТРАЖИВАОА 

Кораци:  

1. АНАЛИЗИРАЊЕ ПРАКСЕ 

2.ПТКРИВАОЕ ПРПБЛЕМА дискурс 

3. ИЗРАДА СКИЦЕ  

4. ПРИКУПЉАОЕ ППДАТАКА 

5. ИЗРАДА ПЛАНА АКЦИЈЕ 

6. ПРПВПЂЕОЕ АКЦИЈЕ 

 



АНАЛИЗИРАОЕ ПРАКСЕ  

Добре и лоше стране праксе. 

 Јасно одабрати одређени аспект или 

проблем.  

 Одабрати оно што може довести до 

квалитативних промена. 

 Избор путем дискурса. 

  Одредити један стандард који треба да 

се достигне. 



ПТКРИВАОЕ ПРПБЛЕМА 

 Не бира се већ пткрива у тпку истр. прпцеса. 

  Специфичан и ужи (једнп значајнп питаое). 

 Захтева јаснп и кпмплекснп сагледаваое 
целине прпцеса. 

  Сагледава се из властите перспективе. 

 Дпбрпвпљнпст и сампмптивисанпст учесника. 

 Усмеренп на атрибутивна пбележја. 



СКИЦА (ПРПЈЕКАТ) ИСТРАЖИВАОА 

Представља пквир истраживаоа. 
Мпже се меоати (ппправљати, дппуоавати, 
кпригпвати) у тпку ппјединих етапа 
истраживаоа. 
За праћеое тпка реализације и функципнисаоа. 
Не мпже се унапред пптпунп испланирати. 
(Да се утврде разлпзи за предузимаое 
пдређених акција у кпнкретним практичним 
истражим ситуацијама). 

 



      ЕЛЕМЕНТИ СКИЦЕ 



САДРЖАЈ 

УВПД 

1. ПРПБЛЕМ 

2. ЦИЉ 

3. ЗАДАЦИ И ХИППТЕЗЕ 

4. ППСТУПЦИ  

5. ИНСТРУМЕНТИ 

6. ТПК ИСТРАЖИВАОА 

7. ПБРАДА ППДАТАКА 

8. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАОА 

9. АКЦИПНИ ПЛАН 

ЛИТЕРАТУРА  

ПРИЛПЗИ 

 



ТЕХНИКЕ И ИНСТРУМЕНТИ У 

САМОВРЕДНОВАЊУ 



Важне напомене за избор метода и 

техника самовредновања 

 У планирању процеса самовредновања 

важно је да тај процес буде јасан, 

једноставан, релевантан и свеобухватан у 

погледу повратних информација; 

 Избор техника и инструмената зависи од 

конкретног проблема самовредновања; 

 Прикупљање доказа обухвата и 

квантитативне и квалитативне податке 



ТЕХНИКЕ И ИНСТРУМЕНТИ 

САМОВРЕДНОВАЊА 

 Избор условљава циљ самовредновања; 

 Прикупљање повратних информација и 
процена активности од: 

  Наставници (анкетни упитници, скале 
процене, систематско посматрање, 
хоризонтално вредновање... 

 Деце (анализа постигнућа и развоја 
ученика...) 

 Родитеља (анкетни упитници, скале 
процене...) 



Израда, примена и анализа 

резултата анкетирња 

 Циљ анкете 

 Конструкција питања – примена различитих 

типова питања 

 Обрада резултата 

 Анализа резултата 



СКАЛЕ ПРОЦЕНЕ 

 Долази се до података који указују на 

постојање дистанце о ономе што је процена 

наставника, ученика, родитеља од опште 

процене (која постоји или је паушално 

одређена) 

 Примењује се за процену наставног часа, 

процена наставника, процену појединих 

активности које се реализују у школи. 



ПРИМЕНА ЧЕК ЛИСТЕ, 

протокола посматрања 

 Примењује се у ситуацијама када се жели 

утврдити или проценити присуство, као и 

степен присутности неке појаве, активности, 

материјала... 

 Чек листа садржи категорије и означава се 

њихово присуство. 

 Протоколи посматрања могу садржати опис 

категорија које се посматрају и матрицу у којој 

се уписује појављивање и постојање појава 

које могу имати и одређену динамику. 



АНАЛИЗА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 Анализа документације даје информације о 

појединим посматраним и анализираним 

појавама. 

 Анализа се врши кроз опис категорија, 

степен присутности, компарацијом са 

другим појавама... 

 Најчешће се издвајају категорије које ће се 

пратити, упоређивати... 



ТУМАЧЕОЕ РЕЗУЛТАТА НАКПН ПРИМЕНЕ 
ИНСТРУМЕНАТА 

 

- Шта нам гпвпре квантитативни ппдаци? 

- Шта нам гпвпре квалитативни ппдаци? 

 

 



АКЦИПНИ ПЛАН               

 

Основна питања на која се одговори дају у 

акционом плану су: 

 ШТА 

 КАКО 

 КО 

 КАДА 

 КАКО ПРАТИТИ И МЕРИТИ НАПРЕДАК 

            



Елементи акционог плана 

 Дефинисање циља који се односи на 

промену која жели да се уведе; 

 Јасније одређење задатака који доводе до 

циља; 

 Носиоци планираних активности и  

задужења; 

 Временска динамика активности; 

 Задужени за праћење активности; 

 Показатељи (докази) остварених промена 



Особине акционог плана 

 Јасан и прецизан; 

 Реалан и изводљив за предвиђен 

временски период; 

 Укључени су сви запослени; 

 Лако може да се прати реализација 

активности;  



ПРЕДНПСТИ 

 Није у питаоу примена гптпвих резултата науке. 
 Није наметнутп „пдпзгп“. 
 Не ремети устасљену прганизацију рада у 

шкпли. 
 Пдвија се у прирпднпј истраживачкпј ситуацији. 
 Наставници и ученици су субјекти истраживаоа. 
 Даје веће сампппуздаое наставницима, 
 Гаји псећај пвлашћенпсти за истраживаое. 
 Ствара већу кплегијалнпст наставника. 



Недпстаци  

Превише слпбпде у ппстављаоу кпнцепта 
  избпру прпблема, избпру метпдпл. aпаратуре. 
Истраживачева субјективнпст и слпбпда у избпру 
ппступака, тумачеоу резултата. 
Немпгуће пстварити кпнтрплу над варијаблама. 
Узпрак пграничен и нерепрезентативан. 
Резултати се тешкп уппштавају. 
Извештај квалитативан са малп егзактних ппдат. 
Наставници немају време, средства и слпбпду 
увпђеоа прпмена. 



РАЗВИЈА: 

 Међусобно поверење запослених; 

 Отвореност за различита гледишта; 

 Спремност запослених да уче и да се 

развијају; 

 Критички однос према сопственој пракси. 



 



 


