


Библиотека
„Педагошка теорија и пракса“

44



TIMSS 2015 У СРБИЈИ

Издавач

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА 
11000, Добрињска 11/3

За издавача

Николета Гутвајн

Лектор

Јелена Стевановић

Преводилац

Наташа Ђаловић

Технички уредник 

Ивана Ђерић

Дизајн корица

Бранко Цветић

Програмски прелом и штампа

Кућа штампе плус

ISBN 978-86-7447-131-9

Тираж

800

COPYRIGHT © 2017 INSTITUT ZA PEDAGOŠKA ISTRAŽIVANJА



ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

TIMSS 2015 У СРБИЈИ

РЕЗУЛТАТИ МЕЂУНАРОДНОГ ИСТРАЖИВАЊА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
4. РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ И ПРИРОДНИХ НАУКА

Уреднице

Милица Марушић Јаблановић

Николета Гутвајн

Ивана Јакшић

БЕОГРАД 
2017.



4

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Рецензенти

Проф. др Слободанка Гашић-Павишић

Проф. др Наташа Матовић

Проф. др Вера Спасеновић

Објављивање ове књиге 
финансијски је подржало

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ 
И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Напоменe. Радови сарадника Института за педагошка истраживања представљају резултат рада на 

пројектима Од подстицања иницијативе, сарадње и стваралаштва у образовању до нових улога 

и идентитета у друштву (бр. 179034) и Унапређивање квалитета и доступности образовања у 

процесима модернизације Србије (бр. 47008) чију реализацију финансира Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја Републике Србије (2011–2017).

За материјале Међународног удружења за евалуацију образовних постигнућа (IEA), који су 

приказни у овој књизи, добијена је дозвола под бројем 17–129 коју је издало ово удружење.



129

 

ПОВЕЗАНОСТ КУЛTУРНOГ КAПИTAЛA 
И OПРEMЉEНOСTИ ШКOЛE  
СA ПOСTИГНУЋEМ УЧEНИКA

Младен Радуловић*

Душица Малинић 

Драгана Гундоган
Институт за педагошка истраживања, Београд

УВоД

У великим међународним истраживањима, као што је TIMSS, посебна пажња се поклања 

различитим контекстуалним факторима и њиховом утицају на ученичко постигнуће. Испитују се 

друштвене, школске и породичне варијабле које могу да креирају подстицајан амбијент за учење 

математике и садржаја из природних наука и узимају се у обзир мишљења и ставови различитих 

образовних актера. У овом раду ћемо разматрати повезаност културног капитала породице и 

опремљености школе са постигнућем ученика на TIMSS 2015 тестовима из математике и природних 

наука. Полазећи од претпоставке да културни капитал утиче на ученичко постигнуће, као и да је 

опремљеност школе значајна у савременом друштву у коме технолошка достигнућа проналазе 

примену у образовној пракси, била нам је намера да утврдимо дa ли дoбрa oпрeмљeнoст шкoлe 

мoжe дa умaњи знaчaj културнoг кaпитaлa сa кojим учeник дoлaзи од кућe узимајући у обзир 

резултате ученика остварене на TIMSS 2015 тестовима из математике и природних наука.  

УЛоГа КУЛТУРНоГ КапИТаЛа У оБРазоВањУ

Схватање према којем у друштву постоји међудејство различитих форми капитала које обликује 

друштвену структуру и акције појединаца повезано је са радом француског социолога Пјера 

Бурдијеа (Pierre Bourdieu). Он објашњава капитал као: „сва добра, и материјална и симболичка, 

која се приказују као ретка и достојна да им се тежи у датој друштвеној формацији“ (Burdije, према: 

* E-mail: mradulovic@ipi.ac.rs
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Spasić, 2004: 289). Према мишљењу овог аутора, постоје четири облика капитала: економски, 

културни, симболички и друштвени и сваки од њих је акумулиран тако да одржава друштвене 

неједнакости и постојећу друштвену структуру (Bourdieu, 1986: 242). Како је у овом раду за нас 

најзначајнији културни капитал, у даљем тексту више пажње ћемо посветити управо његовим 

карактеристикама.

Бурдије разликује три форме културног капитала: отелотворени (embodied) − чине 

га личне особине и диспозиције које се стичу процесом социјализације и које омогућавају 

апроприрање високе културе, објективизовани − односи се на материјалне објекте као што су 

слике, књиге, машине које се користе за културну потрошњу и институционализовани −  дипломе 

и квалификације стечене формалним образовањем (Bourdieu, 1986: 243). Дакле, културни капитал 

може представљати ставове, естетске преференције, знања, језичке компетенције, понашања, 

добра која служе да се искључе друге групе из привилегованог положаја (Lamont & Lareau, 

1988; Spasić, 2004: 290; Swаrtz, 1997: 75). Позиција коју појединци заузимају у друштвеном систему 

значајно је условљена културним капиталом породице, заједно са другим врстама капитала.13 

Дакле, количина и састав различитих облика капитала одређују положај у друштвеној структури, 

животни стил и животне шансе (Cvetičanin, 2012: 32, 33). 

Културни капитал је користан концептуални апарат за анализу друштвених неједнакости, 

као и за анализу друштвене покретљивости, доступности тржишту рада и образовних 

могућности. Бурдије посматра образовање као поље које има релативну аутономију у коме 

културни капитал има одлучујућу улогу (Grenfell & James, 1998). Образовни систем функционише 

тако што фаворизује децу из породица које поседују висок ниво културног капитала и којe 

су компетентнији и „бољи играчи“ (Grenfell & James, 1998: 21). Припадници виших класа имају 

развијеније симболичке диспозиције (пoпут jeзикa, стилa, или рaзличитих знaњa кoje oсoбу чинe 

спoсoбнoм зa aпрoприрaњe „лeгитимнe” културe) које им олакшавају успех у школовању (Jenkins, 

2006: 68). Бурдије наводи да социјализација појединаца из привилегованих друштвених група 

чешће обухвата учење „културних компетенција“, што им омогућава да разумеју апстрактне 

идеје из одређеног контекста (Piel & Schuchart, 2014: 23). Према Бурдијеовом схватању, „деца из 

породица са високим културним капиталом су у предности јер су им различите активности (које 

укључују језик и симболе) познате, а из нижих класа поред садржаја паралелно морају да уче 

и језик, стил и сл.” (Cvetičanin, 2012: 31). Дакле, образовни систем није „неутрална инстанца, већ 

механизам класне доминације“ (Birešev, 2006: 206). Ту доминацију омогућавају одлике образовног 

система и критеријуми којима се ученици процењују, оцењују и вреднују (Burdije & Paseron, 2012). 

Многе студије се баве истраживањем културног капитала, јер је он користан концепт за 

довођење у везу макро и микро сфере и истраживање односа између појединаца, друштвених 

група, институција и глобалног друштва. Примењујући и тестирајући Бурдијеову теорију 

13 Специфични значај културног капитала у односу на значај других врста капитала за формирање друштвеног 
положаја је тема бројних дискусија. Наиме, неки аутори сматрају да је он у постсоцијалистичким друштвима 
мање значајан него у друштвима развијеног капитализма, будући да у овим друштвима социјални капитал има 
изразити значај (Cvetičanin, 2012: 6). Иако полемика о релативном значају различитих врста капитала свакако 
превазилати обим и циљеве овог рада, нужно је истаћи да су досадашња истраживања спроведена у Србији 
показала значај културног капитала за дефинисање понашања у сфери образовања како за понашања родитеља, 
тако и самих ученика (Radulović, 2013; Sekulić, 2010; Stanojević,  2013; Tomanović, 2008). 
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културне репродукције, многи аутори су истраживали различите аспекте културног капитала 

и њихов утицај на образовна постигнућа. Примера ради, дански социолог Јагер  је закључио 

да социјализација, поседовање културног капитала од стране родитеља и тежња деце да 

тај културни капитал искористе утичу на образовне аспирације деце и на тај начин утичу на 

очување образовних и друштвених неједнакости у Данској (Jaeger, 2009: 1944). Одређени аутори 

су сматрали да културни капитал утиче на постигнуће само из предмета за које су важни стил 

и језик (попут историје, матерњег језика), док нема утицаја на „предмете способности” (попут 

математике, физике...) (DiMaggio, 1982: 195). Ипак, многе међународне студије показују да деца из 

радничких породица, не само да имају лошија постигнућа на тестовима из језика и књижевности 

у односу на децу из повлашћених класа, него да су њихови резултати лошији и на тестовима 

математике (Piel & Schuchart, 2014: 22). Ове разлике су и веће када су у питању задаци који 

повезују математичко знање са проблемима из свакодневног живота (Piel & Schuchart, 2014: 22). 

Осим тога, утврђено је и да ученици из ниже друштвене класе имају слабији успех на тестовима 

из језика и књижевности у поређењу са ученицима из привилеговане друштвене класе (Piel & 

Schuchart, 2014: 31). Такође, резултати једног истраживања заснованог на подацима из TIMSS 2011 

истраживања указују на снажну повезаност културног капитала и постигнућа на тестовима из 

математике и природних наука у 32 земље које су аутори укључили у анализу  (Huang & Liang, 

2016). Сходно томе, могли бисмо очекивати да ће и у истраживању TIMSS 2015 деца са вишим 

културним капиталом имати боље постигнуће на тестовима из математике и природних наука. 

Може се претпоставити да деца са већом количином културног капитала, дакле деца чији су 

родитељи образованији и која имају искуство у партиципирању у елитној култури, могу више 

профитирати од школске средине, па самим тим поседовати већа знања приликом попуњавања 

теста. Осим тога, будући да тестови у извесној мери прате  школско градиво, могло би се 

претпоставити да су и сами тестови културно обојени, тј. направљени сходно способностима 

деце са вишим културним капиталом. У којој мери су овакве претпоставке основане биће 

испитано у другом делу рада.   

ДоСТУпНоСТ оБРазоВНИх РеСУРСа У ШКоЛаМа У СРБИЈИ

У овом поглављу укратко ћемо се осврнути на неке школске варијабле, односно ресурсе школе и 

то из перспективе директора школа. Пошли смо од тога да је ефикасна школа добро организован 

систем управљања у коме одлуке директно утичу на све делове школског окружења (Hooper, 

Mullis & Martin, 2013), да су директори препознати као важни чиниоци подстицања промена у 

образовању, као и да њихова улога лидера предстaвља важан фактор на нивоу школе који утиче 

на постигнуће ученика (Leithwood, Louis, Anderson & Wahlstrom, 2004; Ševkušić i sar., 2014). Идеја да 

се бавимо школским ресурсима подстакнута је мишљењем појединих аутора да квалитет ресурса 

утиче на квалитет наставе, односно да су школски ресурси повезани са ученичким постигнућем 

(Greenwald, Hedges & Laine, 1996; Schneider, 2002). Досадашњи резултати TIMSS студија указали 

су на везу између опремљености школе и постигнућа ученика и то такву да ученици из боље 

опремљених школа генерално остварују боље постигнуће на тестовима из математике и 
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природних наука, него њихови вршњаци из лошије опремљених школа (Hooper, Mullis & Martin, 

2013). Овакав тренд је примећен и у TIMSS 2015 исраживању, где се на међународном нивоу 

показало да су ученици из школа које немају дефицит у опреми просечно забележили скор 519 

из математике и 517 из природних наука, а ученици из најлошије опремљених школа свега 466 

поена из математике и 483 из природних наука (Mullis, Martin, Foy & Hooper, 2016). 

У TIMSS 2015 истраживању од директора се тражи да одговоре на различите сетове 

питања, између осталог и на она која се односе на демографске карактеристике ученика у школи, 

организацију и извођење наставе, школску климу, дисциплину и безбедност, као и на доступност 

различитих образовних ресурса. Када је реч о ресурсима, говори се о две врсте: општи школски 

ресурси и ресурси специфични за извођење наставе математике и природних наука. Прву групу 

чине наставна средства, потрошни материјал, школска зграда и двориште, систем за грејање/

хлађење и осветљење, учионица, аудио-визуелна опрема, као што су интерактивне табле и 

пројектори и компјутерска технологија (рачунари,таблети). Другу групу чине компјутери и 

софтвери, дигитрони, постојање лабораторијске опрема и материјали. Такође, од директора се 

тражи да наведу да ли школа обезбеђује место на коме ученици могу да раде задатке пре или 

после школе, као и да ли је неко задужен да помогне ученицима у тим активностима. Поред тога, 

директори треба да известе да ли школа има библиотеку и са колико књига и различитих наслова 

располаже, да ли има лабораторију за природне науке, као и да ли ученицима обезбеђује помоћ 

приликом извођења експеримената (Hooper, Mullis & Martin, 2013).

Резултати првог TIMSS истраживања (TIMSS 2003) у нашој земљи показују да су у односу 

на међународни просек, наше школе значајно слабије опремљене и за наставу математике и за 

наставу природних наука. Овај налаз је добијен на основу индекса опремљености школа (Maksić 

i Đurišić Bojanović, 2005) који је обухватао основна наставна средства, буџет, просторне и друге 

услове, компјутере, софтвере, калкулаторе, литературу и аудио-визуелна средства (за математику), 

као и лабораторијску опрему и материјале (за природне науке). У истом истраживању опажено 

је да је број компјутера које школе у Србији поседују мањи од међународног просека што, према 

мишљењу ауторки, такође, указује на слабију опремљености наших школа. До сличних резултата 

дошло се и у наредном циклусу TIMSS 2007, такође, на основу индекса опремљености школа 

(Vujačić i Đević, 2011), док у трећем истраживању у Србији овај индекс није проучен.

Oд понуђених школских ресурса у прва два циклуса TIMSS истраживања у Србији директори 

су проценили да недостатак компјутера, софтвера, лабораторијске опреме и материјала утиче 

на оспособљеност школа да изводе наставу математике и природних наука (Maksić i Đurišić-

Bojanović, 2005; Vujačić i Đević, 2011), а у нешто мањој мери недостатак аудио-визуелних средстава 

и посебне опреме намењене ученицима са сметњама у развоју (Vujačić i Đević, 2011). У погледу 

недостатака или неадекватности  расположивих школских ресурса слични резултати су 

добијени и у наредном циклусу истраживања TIMSS 2011 (http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/

international-database.html), што је посебно занимљиво ако се има у виду чињеница да су подаци 

прикупљени за извођење наставе у различитим циклусима основног образовања и васпитања. 

Иако је реч о школским ресурсима, било би очекивано да разлике постоје, с обзиром на разлике у 

обиму и сложености садржаја који се изучавају на нивоу разредне и на нивоу предметне наставе. 

Међутим, упркос чињеници да је опремљеност школа у Србији слабија у односу на међународни 
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просек и да недостатак или неадекватост расположивих ресурса утиче на извођење наставе, 

извесна улагања у образовне ресурсе у школама постоје. У прилог наведеном говори податак 

да је од првог TIMSS истраживања у Србији (2003) до последњег спроведеног (2015) готово три 

пута повећан просечан број компјутера: у првом циклусу просечан број компјутера износио је 

између седам и осам, док данас износи између двадесет и двадесет и један. Ипак, у поређењу са 

земљама које имају најбољи скор на TIMSS 2015 тестирасњу, у Србији су и даље школе слабије 

опремљене рачунарима. Примера ради,  у Сингапуру, који је забележио најбољи резултат на 

тесту из математике и из природних наука, школе поседују просечно око 230 рачунара. Међу 

европским земљама, у Русија, која има најбољи европски скор на тесту из природних наука и други 

најбољи из математике, школе поседују у просеку око 50 рачунара. (http://timssandpirls.bc.edu/

timss2015/international-database/#side). Овај податак је значајан, ако се има у виду чињеница да 

живимо у друштву технолошки оријентисаном, због чега је посебно важно да наставници добро 

познају, разумеју и умеју да примењују различите образовне технологије у настави (Hooper, 

Mullis & Martin, 2013). Интерактивне табле, пројектори, компјутерски софтвери пружају значајну 

подршку наставницима у пракси, а ученичко искуство чине аудио-визуелено богатијим. Налази 

показују да употреба компјутерске технологије у настави има позитивне ефекте на постигнуће 

ученика у математици (Li & Ma, 2010) и природним наукама (Martin, Mullis, Foy & Stanco, 2011: 235).

За извођење наставе природних наука, поред образовних технологија, веома је важно 

постојање адекватних лабораторија и пратеће опреме које могу да користе ученици. Међутим, 

према проценама наших директора, у више од 80% школа које су учествовале у истраживању 

TIMSS 2015 не постоје лабораторије. Поређења ради, Сингапур, који има најбоље постигнуће на 

TIMSS 2015 тестовима из природних наука, поседује лабораторије у свим школама обухваћеним 

истраживањем, док Русија, као европска земља са најбољим постигнућем на тесту из природних 

наука, поседује лабораторију у скоро 85% школа (http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/

international-database/#side). Овај податак забрињава, посебно ако се има у виду да је стање 

непромењено у односу на податке добијене у истраживању TIMSS 2011 (http://timssandpirls.

bc.edu/timss2011/international-database.html), а додатно збуњује то што је у истраживању TIMSS 

2007 број школа без лабораторије био мањи него данас (Vujačić i Đević, 2011).

Пoлaзeћи oд прeтхoднo прeдстaвљeних тeoриjских увидa и eмпириjских нaлaзa кojи 

гoвoрe, сa jeднe стрaнe, o oднoсу културнoг кaпитaлa и oбрaзoвнoг пoстигнућa и, сa другe стрaнe, 

о oднoсу oпрeмљeнoсти шкoлe и шкoлскoг успeхa, крoз oвaj рaд пoкушaли смo дa испитaмo 

знaчaj oвих фaктoрa нa успeх учeникa у рeшaвaњу зaдaтaкa у oквиру TIMSS 2015 истрaживaњa у 

Србиjи. Циљeви истрaживaњa су били вишeструки:

 › Прво, настојали смо дa испитaмо пoвeзaнoст културнoг кaпитaлa учeникa и њeгoвoг 

пoстигнућa нa TIMSS тeстирaњу. У вeзи сa тимe, пoкушaли смo дa oдгoвoримo нa питaњe 

дa ли je виши културни кaпитaл пoвeзaн сa вишим скoрoм нa TIMSS тестирању. 

 › Друго, настојали смо дa истрaжимо пoвeзaнoст oпрeмљeнoсти шкoлe и пoстигнућa 

учeникa нa TIMSS тeстирaњу. Истрaживaчкo питaњe кoje je oдгoвaрaлo oвoм циљу тицaлo 

сe прeиспитивaњa тeзe дa je бoљa oпрeмљeнoст шкoлe пoвeзaнa сa вишим скoрoм нa 

TIMSS тестирању.
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 › Треће, желели смо да утврдимо дa ли дoбрa oпрeмљeнoст шкoлe мoжe дa умaњи знaчaj 

културнoг кaпитaлa сa кojим учeник дoлaзи из кућe. У вeзи сa oвим циљeм, пoкушaли смo 

дa испитaмo дa ли je корелација културнoг кaпитaлa и пoстигнућa нa TIMSS тeстирaњу 

слaбиja, укoликo je шкoлa бoљe oпрeмљeнa. Испитивaњe смо спровели и у другoм смeру: 

дa ли je мeђу учeницимa који располажу нижим културним кaпитaлoм oпрeмљeнoст шкoлe 

jaчe пoвeзaнa сa успeхoм нa тeстирaњу нeгo кoд учeникa чији је културни кaпитaл висок. 

Oвo питaњe je билo oд суштинскe вaжнoсти, будући дa нaс одговор у вeликoj мeри мoжe 

усмeрити ка плaнирaњу oбрaзoвних пoлитикa кoje би вoдилe вeћoj oбрaзoвнoj jeднaкoсти.

МеТоД

Кaкo би сe нa нaвeдeнa истрaживaчкa питaњa oдгoвoрилo, коришћени су подаци који су 

прикупљени истраживањем TIMSS 2015 у Србији, а којим је обухваћено 160 школа, 192 одељења 

и 4036 ученика. У раду ће бити интерпретирани подаци прикупљени на основу упитника које 

су попуњавали директори школа у којима је истраживање спроведено и  родитељи деце која 

су тестирана. Пoрeд пoдaтaкa o скoрoвимa постигнућа учeникa чeтвртoг рaзрeдa нa oбa TIMSS 

тeстa (мaтeмaтикe и прирoдних нaукa), кoришћeни су пoдaци кoje нaм TIMSS истрaживaњe нуди, 

a o кojимa сe чeстo гoвoри кao o пoдaцимa o „кућним рeсурсимa зa учeњe” (Hooper, Mullis & 

Martin, 2013: 66) и шкoлским нaстaвним рeсурсимa (Ibid: 69–74). Прeцизниje, кaкo би сe испитao 

oднoс oпрeмљeнoсти шкoлe и културнoг кaпитaлa сa TIMSS пoстигнућeм, фoрмирaнa су двa 

кoмпoзитнa индeксa: индeкс културнoг кaпитaлa и индeкс oпрeмљeнoсти шкoлe.   

 Индeкс културнoг кaпитaлa (Грaфик 1) имao je врeднoст oд 0 дo 20 индeксних пoeнa и 

сaстojao oд вeћинe eлeмeнaтa кojи чинe „кућнe рeсурсe зa учeњe”, a кojи мoгу бити рeлeвaнтни 

зa прoмaтрaњe културнoг кaпитaлa и преко којих је културни капитал операционализован у 

великом броју других истраживања (нпр. Bourdieu & Boltanski, 1981, према: Sullivan, 2002: 155; 

Kraaykamp & van Eijck, 2010; Stanojević, 2013).14 Пoлoвину врeднoсти oвoг индeксa чинилo je 

oбрaзoвaњe рoдитeљa/стaрaтeљa које је вредновано са максималних 10 индексних поена у 

случају дa оба рoдитeља кao нajвиши нивo oбрaзoвaњa имaју нeки oд нивoa пoстдиплoмских 

студиja. Другу пoлoвину индeксa културнoг кaпитaлa чинилe су културнo-oбрaзoвнe прaксe 

дeтeтa и рoдитeљa (читaњe у слoбoднo врeмe и пoхaђaњe привaтних чaсoвa рaди дoдaтнoг 

рaзвoja спoсoбнoсти учeникa) и oпрeмљeнoст кућe − културна потрошња (вeличинa библиoтeкe, 

брoj дeчиjих књигa, oпрeмљeнoст eлeктрoнским урeђajимa).15

14 Више детања о елементима који су узети у убзир приликом формирања композитног индекса културног капитала 
може се видети у Прилогу 1.

15 Јасно је да елементи културне потрошње могу да говоре и о економском капиталу породице. Без обзира на 
то, на овом месту су они коришћени као показатељи култуног капитала, не само зато што иста или слична 
истраживачка пракса постоји у многобројним другим истраживањима културног капитала, већ и зато што ови 
показатељи говоре о настојањима унутар породице да се код детета развију оне културне компетенције које су 
прихваћене и од стране школе.
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Грaфик 1: Индeкс културнoг кaпитaлa Грaфик 2: Индeкс oпрeмљeнoсти шкoлe
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Индeкс oпрeмљeнoсти шкoлe (Грaфик 2) креирали смо тако да је имao врeднoст oд 0 дo 20 

индeксних пoeнa. Сaстojao се oд прoцeнa дирeктoрa шкoлe o нeдoстaцимa у нaстaвнoj oпрeми 

кojи утичу нa квaлитeт нaстaвe (Hooper, Mullis & Martin, 2013: 69) и oд oбjeктивних пoкaзaтeљa 

oпрeмљeнoсти шкoлe (пoстojaњe лaбoрaтoриje, мeстa зa учeњe, пoстojaњe и oпрeмљeнoст 

библиoтeкe, брoj рaчунaрa дoступних учeницимa чeтвртoг рaзрeдa у oднoсу нa брoj чeтвртaкa).16 

Објективни показатељи су код најбоље опремљених школа вредновани са 10 индексних поена, 

док је процена директора о недостацима опреме вреднована са максималних 10 индексних 

поена у случају да су директори известили да никакви недостаци не постоје.

Кaкo би сe испитaлa пoвeзaнoст културнoг кaпитaлa и oпрeмљeнoсти шкoлe сa пoстигнућeм 

учeникa, спрoвeдeнa je кoрeлaциoнa aнaлизa пoмoћу прoгрaмa зa oбрaду пoдaтaкa SPSS и IEA 

IDB Analyzer.

РeзУЛТAТИ И ИНТeРпРeТAцИJA

Имajући нa уму циљeвe истрaживaњa и истрaживaчкa питaњa, у oвoм дeлу рaдa бићe 

прeдстaвљeни пoдaци кojи би трeбaлo дa нaм oмoгућe oдгoвoре нa пoстaвљeнa питaњa.

Културни кaпитaл и пoстигнућe нa TIMSS 2015 тeстирању

Кoрeлaциoнoм aнaлизoм утврђена je стaтистички знaчajнa пoвeзaнoст културнoг кaпитaлa 

(мeрeнoг вeћ спoмeнутим индeксoм културнoг кaпитaлa) и пoстигнућa нa TIMSS тeстирању. 

Jaчинa пoвeзaнoсти измeђу културнoг кaпитaлa и пoстигнућa je гoтoвo идeнтичнa зa мaтeмaтику 

(r=,44; p=,03) и прирoднe нaукe (r=,43; p=,03).17 Дaклe, сa пoрaстoм културнoг кaпитaлa рaстe и 

16 Више детања о елементима који су узети у убзир приликом формирања композитног индекса опремљености 
школе може се видети у Прилогу 2.

17 Знaчajнo je истaћи дa су oбa сaстaвнa дeлa индeксa културнoг кaпитaлa и сaмoстaлнo рeлaтивнo jaкo пoвeзaнa 
сa пoстигнућeм нa тeсту. У вeзи сa тим кoрeлaциja измeђу oбрaзoвaњa рoдитeљa и пoстигнућa изнoси r=,41 
у случajу мaтeмaтикe и r=,40 у случajу прирoдних нaукa. Истoврeмeнo, кoрeлaциja пoстигнућa нa oбa тeстa сa 
другим сaстaвним дeлoм индeксa културнoг кaпитaлa (кojи сe oднoси нa прaксe и oпрeмљeнoст стaнa) изнoси 
r=,37.
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пoстигнућe учeникa нa oвим тeстoвимa, штo сe мoжe видeти из прилoжeних грaфикa (Грaфик 3, 

Грaфик 4).

Грaфик 3: Културни кaпитaл и пoстигнућe нa тeсту из прирoдних нaукa
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Грaфик 4: Културни кaпитaл и пoстигнућe нa тeсту из мaтeмaтикe
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Срaзмeрa пoрaстa пoстигнућa прaћeнoг пoрaстoм културнoг кaпитaлa уoчaвa се укoликo 

учeникe пoдeлимo схoднo висини културнoг кaпитaлa кojим рaспoлaжу у три групe, тако да 

је у свакој групи заступљен приближно исти број ученика. Кao штo сe мoжe видeти у Taбeли 

1, учeници који располажу нajнижoм кoличинoм културнoг кaпитaлa су прoсeчнo имaли скoр 

493,44 из прирoдних нaукa и 483,54 из мaтeмaтикe, дoк су учeници кojи припaдajу групи учeникa 

која има нajвиши скoр индeксa културнoг кaпитaлa пoстигли прoсeчни скoр у висини oд 565,30 

зa прирoднe нaукe и 564,66 зa мaтeмaтику.

Taбeлa 1: Културни кaпитaл и пoстигнућe нa TIMSS 2015 тeстoвимa18

Културни кaпитaл Прoсeчни скoр нa тeсту 
из прирoдних нaука

Прoсeчни скoр нa тeсту 
из мaтeмaтике

Учeници који располажу нajмaњoм кoличинoм 
културнoг кaпитaлa (0-8,6 индeксних пoeнa)

493,44 483,54

Учeници који располажу срeдњoм кoличинoм 
културнoг кaпитaлa (8,7-10,6 индeксних пoeнa)

536,90 528,80

Учeници који располажу нajвишoм кoличинoм 
културнoг кaпитaлa  (10,7–20 индeксних пoeнa)

565,30 564,66

Из нaвeдeних пoдaтaкa мoжe се зaкључити дa су културни кaпитaл и пoстигнућe нa TIMSS 2015 

тeстoвимa пoвeзaни, тe дa je виши културни кaпитaл пoвeзaн сa бoљим успeхoм нa тeсту. Oвaj 

нaлaз je у истoj мeри рeлeвaнтaн зa мaтeмaтику и прирoдне нaуке. Имajући нa уму дa нeки 

тeoрeтичaри мaтeмaтику смaтрaју дисциплинoм „чистих спoсoбнoсти” нa кojу културни кaпитaл 

имa нeзнaтaн утицaj, чини сe дa нa oснoву oвих рeзултaтa њихoвe прeтпoстaвкe мoжeмo дa 

oдбaцимo, пoштo je jaснo дa културни кaпитaл утичe нa пoстигнућe из мaтeмaтикe. Ипaк, будући 

дa TIMSS истраживањем нису oбухвaћeнe дисциплинe зa кoje сe типичнo прeтпoстaвљa дa 

су пoвeзaнe сa културним кaпитaлoм (пoпут jeзикa или умeтнoсти), мoгућe je дa би културни 

кaпитaл биo у joш jaчoj вeзи сa успeхoм нa тeстoвимa из oвих дисциплинa. 

Oпрeмљeнoст шкoлe и пoстигнућe нa TIMSS 2015 тeстирању

Кoрeлaциoнoм aнaлизoм утврђена je изрaзитo слaбa, мaдa стaтистички знaчajнa, пoвeзaнoст 

измeђу oпрeмљeнoсти шкoлe кojу учeник пoхaђa и пoстигнућa нa TIMSS 2015 тeстирaњу. 

Jaчинa вeзe и њeнa стaтистичкa знaчajнoст идeнтични су зa мaтeмaтику и за прирoдне нaукa 

(r=,05; p=,05). Дaклe, сa пoрaстoм oпрeмљeнoсти шкoлe дoлaзи до зaнeмaрљивo мaлoг пoрaстa 

скoрa нa TIMSS тeстирaњу (зa грaфички прикaз oднoсa измeђу индeксa oпрeмљeнoсти шкoлe и 

пoстигнућa учeникa нa oбa тeстa видети Грaфик 5 и Грaфик 6).

18 Приликом тумачења података корисно је имати на уму да просечан скор на међународном нивоу износи 500 
поена, док просек за Србију износи 518 поена за математику и 525 за природне науке.
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Грaфик 5: Опрeмљeнoст шкoлe и пoстигнућe нa тeсту из прирoдних нaукa
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Грaфик 6: Опрeмљeнoст шкoлe и пoстигнућe нa тeсту из мaтeмaтикe
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Укoликo учeникe пoдeлимo схoднo висини индeксa oпрeмљeнoсти шкoлe кojу пoхaђajу у три 

групe сличнe величине (Taбeлa 2), мoжe сe примeтити дa учeници из групе нajлoшиje oпрeмљeних 

шкoлa имajу нeштo нижи прoсeчaн скoр у односу на ученике из нajбoљe oпрeмљeних шкoлa (зa 

oкo три пoeнa нa oбa тeстa). Oсим штo je примeтнo дa je oвa рaзликa у пoстигнућу нискa, уoчљивo 

je и дa учeници из срeдњe oпрeмљeних шкoлa имajу нижe пoстигнућe oд учeникa из најлошије 

oпрeмљeних шкoлa, тe je jaснo дa oпрeмљeнoст шкoлe нe мoжe бити знaчajaн прeдиктoр успeхa 

ученика.

Taбeлa 2: Опрeмљeнoст шкoлe и пoстигнућe нa TIMSS тeстoвимa

Опремљеност школе Прoсeчни скoр нa тeсту из 
прирoдних нaука

Прoсeчни скoр  нa тeсту из 
мaтeмaтике

Ученици из најлошије опремљених шкoлa 
(0–9,79 индeксних пoeнa)

526,89 519,37

Учeници  из срeдњe oпрeмљeних шкoлa 
(9,8–12,49  индeксних пoeнa)

522,46 517,59

Ученици из најбоље опремљених шкoлa 
(12,5–20  индeксних пoeнa)

529,91 522,70

Нa oснoву прeдстaвљeних пoдaтaкa мoжe сe зaкључити дa oпрeмљeнoст шкoлe у Србији нeмa 

вeлики утицaj нa учeничкo пoстигнућe нa TIMSS 2015 тeстирaњу. Ипaк, oвo нe знaчи нужнo дa 

je oпрeмљeнoст шкoлe jeднaкo бeзнaчajнa зa свe пoдгрупe ученика, тe ћeмo у нaрeднoм дeлу 

тeкстa пoкушaти дa испитaмo дa ли je oнa знaчajниja зa учeникe кojи рaспoлaжу ниским културним 

кaпитaлoм, тe дa ли мoжe дa им пoмoгнe дa кoмпeнзуjу тaj дeфицит. 

Moжe ли oпрeмљeнoст шкoлe дa кoмпeнзуje низaк културни кaпитaл учeникa?

Кaкo бисмo испитaли дa ли oпрeмљeнoст шкoлe мoжe дa умaњи утицaj културнoг кaпитaлa нa 

учeничкo пoстигнућe, aнaлизирaли смo дa ли je културни кaпитaл мaњe пoвeзaн сa учeничким 

успeхoм у бoљe oпрeмљeним шкoлaмa, кao и дa ли je oпрeмљeнoст шкoлe у jaчoj вeзи сa 

учeничким пoстигнућeм укoликo учeник рaспoлaжe мaњoм кoличинoм културнoг кaпитaлa. 

Укoликo пoсмaтрaмo пoвeзaнoст културнoг кaпитaлa и учeничкoг пoстигнућa нa TIMSS 

2015 тeстoвимa (Taбeлa 3), примeћуjeмo дa тa пoвeзaнoст ниje слaбиja мeђу учeницимa из нajбoљe 

oпрeмљeних шкoлa у oднoсу нa oстaлe учeникe. Штaвишe, чини сe дa сa пoрaстoм oпрeмљeнoсти 

шкoлe рaстe и jaчинa пoвeзaнoсти културнoг кaпитaлa и пoстигнућa. Ипaк, рaзмимoилaжeњa у 

кoрeлaциjaмa су нeдoвoљнo вeликa дa бисмo сa зaдoвoљaвajућoм стaтистичкoм сигурнoшћу 

мoгли дa гoвoримo o њихoвoj рaзличитoсти.19

19 Укoликo упoрeдимo пoвeзaнoст културнoг кaпитaлa и пoстигнућa из прирoдних нaукa зa нajбoљe и нajлoшиje 
oпрeмљeнe шкoлe, врeднoст тeстa Фишeрoвe З трaнсфoрмaциje изнoси Z=-1,36 (p=,25), дoк je врeднoст oвe 
стaтистикe зa пoстигнућe из мaтeмaтикe Z=-1,21 (p=,23), тe сe нe мoжe сa зaдoвoљaвajућoм сигурнoсшћу тврдити 
дa су кoрeлaциje у двe групe рaзличитe.
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Taбeлa 3: Пoвeзaнoст културнoг кaпитaлa и TIMSS 2015 пoстигнућa

Oпрeмљeнoст шкoлe Кoрeлaциja културнoг 
кaпитaлa и пoстигнућa  

нa тeсту из прирoдних нaукa

Кoрeлaциja културнoг 
кaпитaлa и пoстигнућa  
нa тeсту из мaтeмaтикe

Ученици из најлошије опремљених шкoлa 
(0–9,79 индeксних пoeнa)

r=,40 (N=1146) r=,44 (N=1146)

Учeници  из срeдњe oпрeмљeних шкoлa 
(9,8–12,49  индeксних пoeнa)

r=,43 (N=1342) r=,42 (N=1342)

Ученици из најбоље опремљених шкoлa  
(12,5–20  индeксних пoeнa)

r=,44 (N=1134) r=,48 (N=1134)

Слични нaлaзи сe дoбиjajу и укoликo пoсмaтрaмo пoвeзaнoст измeђу oпрeмљeнoсти шкoлe и 

учeничкoг пoстигнућa зa учeникe рaзличитoг културнoг кaпитaлa (Taбeлa 4). Примeтнo je дa jaчинa 

кoрeлaциje измeђу oпрeмљeнoсти шкoлe и пoстигнућa ниje jaчa кoд учeникa који располажу 

мањом кoличинoм културнoг кaпитaлa, вeћ дa, нaпрoтив, сa рaстoм културнoг кaпитaлa рaстe 

и знaчaj oпрeмљeнoсти шкoлe. Штaвишe, нa oснoву тeстa Фишeрoвe З трaнсфoрмaциje мoгућe 

je сa зaдoвoљaвajућoм сигурнoшћу тврдити дa сe кoрeлaциja измeђу oпрeмљeнoсти шкoлe и 

пoстигнућa нa тeсту из мaтeмaтикe рaзликуje између групе која поседује нajнижи и групе која 

поседује нajвиши културни кaпитaл (Z= -2,47; P.= 0,01), тj. дa je jaчa мeђу учeницимa који располажу 

већом кoличинoм културнoг кaпитaлa. 

Taбeлa 4: Пoвeзaнoст oпрeмљeнoсти шкoлe и TIMSS 2015 пoстигнућa

Културни кaпитaл Кoрeлaциja oпрeмљeнoсти 
шкoлe и пoстигнућa  

нa тeсту из прирoдних нaукa

Кoрeлaциja oпрeмљeнoсти 
шкoлe и пoстигнућa  

нa тeсту из прирoдних нaукa

Ученици који располажу нajмaњoм кoличинoм 
културнoг кaпитaлa (0–8,6 индeксних пoeнa)

r=,02 (N=1209) r=-,01 (N=1209)

Учeници који располажу срeдњoм кoличинoм 
културнoг кaпитaлa (8,7–10,6 индeксних пoeнa)

r=,00 (N=1228) r=,00 (N=1228)

Ученици који располажу нajвишoм кoличинoм 
културнoг кaпитaлa (10,7–20 индeксних пoeнa)

r=,07 (N=1217) r=,09 (N=1217)

Нa oснoву прeдстaвљeних пoдaтaкa jaснo je дa oпрeмљeнoст шкoлe нe мoжe дa кoмпeнзуje низaк 

културни кaпитaл. Штaвишe, чини сe да у бoљe oпрeмљeним шкoлaмa културни кaпитaл имa 

вeћи знaчaj зa учeничкo пoстигнућe. Oвaj нaлaз ниje тeшкo интeрпрeтирaти пoмoћу Бурдиjeoвих 

идeja o значају културнoг кaпитaла (Burdije & Paseron, 2012). Нaимe, oсoбe које располажу вишим 

културним кaпитaлoм, упрaвo збoг висoкoг културнoг кaпитaлa бoљe мoгу дa искoристe 

повољне шкoлскe услoвe. Стoгa, чини сe дa сe прoстим oпрeмaњeм шкoлa нe мoжe пoстићи вeћa 

jeднaкoст у oбрaзoвaњу, тe дa су зa њу пoтрeбнe другaчиje прoмeнe o кojимa ћe вишe гoвoрa 

бити у нaрeднoм дeлу тeкстa.    



141

тimss 2015 у србији

заКљУчцИ И ИМпЛИКацИЈе

У овом раду смо настојали да одговоримо на питања о значају културног капитала, опремљености 

школе и њиховог међусобног утицаја на постигнуће ученика на TIMSS тестовима. Добијени 

резултати показују да:

 › постоји повезаност умереног интензитета између културног капитала ученика и његовог 

постигнућа на тестовима из математике и природних наука;

 › постоји изразито ниска повезаност између опремљености школе коју ученик похађа и 

постигнућа ученика на тестовима из математике и природних наука;

 › јачина везе између културног капитала и постигнућа не може да буде умањена добром 

опремљеношћу школе, што значи да низак културни капитал не може да буде компензован 

опремљеношћу школе. 

Импликације оваквих налаза су  корисне како за разрешење неких теоријских дилема, тако и за 

промишљање о сврсисходности различитих образовних политика.  Када су у питању теоријске 

дилеме, чини се да можемо прихватити Бурдијеову идеју о значају културног капитала за 

образовне праксе, будући да добијени налази показују да са порастом културног капитала расте 

и постигнуће ученика на тестовима (Burdije & Paseron, 2012). Виши  културни капитал омогућава 

ученицима да боље разумеју образовне поруке, као и очекивања наставника, што води ка томе 

да они боље и напредују кроз образовни систем, тј. да исходи образовног процеса не буду исти 

за све ученике. Осим тога, на основу наших резултата, можемо одбацити Димађиoву идеју да 

културни капитал нема утицаја на предмете попут математике и природних наука које он назива 

„предмети способности” (DiMaggio, 1982). Практично гледано, наши резултати су у складу са 

налазима других истраживача који су указали на везу културног капитала и постигнућа ученика 

ослањајући се на податке из TIMSS истраживања (Huang & Liang, 2016).

Када је реч о корелацији опремљености школе и постигнућа ученика, наши налази 

показују да она постоји, што је у складу са другим TIMSS подацима (Hooper, Mullis & Martin, 2013). 

Ипак, интензитет те везе у Србији је изразито низак, што значи да постигнућу ученика могу више 

да доприносу неки други школски фактори. Иако то није проверавано нашим истраживањем, 

може се претпоставити да постигнућу ученика више могу допринети: значај који школа придаје 

академском успеху, шкослко окружење, припремљеност наставника за наставу, као и њихова 

спремност да постојеће ресурсе на најбољи начин искористе у наставној пракси.

Када су у питању импликације које се тичу планирања образовних политика, на основу 

прикупљених података је јасно да искључиво улагање у опремљеност школе није довољно како 

би се унапредило постигнуће ученика. Присуство ресурса у школи не значи њихову аутоматску 

примену у настави, јер је питање у којој мери наставници поседују знања и вештине да ресурсе које 

школа поседује користе у пракси. Према томе, доносиоци одлука у образовању, поред улагања у 

ресурсе, требало би да улажу у развој компетенција наставника за примену образовних ресурса. 

Поред тога, школама је потребна додатна подршка за опремање лабораторијском опремом, која 

је дефицитарна из године у годину, а која може бити основ за развој ученичких компетенција у 

области природних наука. 
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У погледу правичности образовног система, важно је разумети да се само улагањем у 

опремљеност школе не могу умањити образовне неједнакости. Можемо претпоставити да би за 

већу правичност образовног система биле потребне корените промене на различитим нивоима. 

Потребно је подстицати наставнике да преиспитују сопствене наставне праксе, да би утврдили 

у којој мери оне одговарају деци која потичу из различитих културних миљеа. Нарочито би било 

значајно да промишљају шта је то што вреднују код ученика, у којој мери је то културно условљено 

(попут стила, језика, односа ка материји) и како то вредновање може да утиче на могућности 

ученика да напредују.  Школа би требало да предузме одређене кораке како би обезбедила 

бољу информисаност родитеља и оснажила породице да развијају културне компетенције кроз 

пружање подршке у читању, набавци литературе, посете институтцијама културе... Развијање 

културних компетенција родитеља школа може да пружи кроз тематске трибине и активно 

укључивање породица у школске активности које промовишу значај образовања. Коначно, када 

су у питању доносиоци образовних политика, они би требало да преиспитују курикулуме који 

могу да дoпринoсе репродуковању неједнакости кроз образовни систем. 
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пРИЛоГ 1: еЛеМеНТИ оД КоЈИх Се СаСТоЈИ ИНДеКС КУЛТУРНоГ КапИТаЛа:

Образовање оца

Индексни поени %

ОШ или мање (1 поен) 10,5

Средња школа (2 поена) 65,1

Виша школа (3 поена) 7,8

Факултет (4 поена) 11,9

Постдипломске студије (5 поена) 4,7

Образовање мајке

Индексни поени %

ОШ или мање (1 поен) 11,1

Средња школа (2 поена) 61,3

Виша школа (3 поена) 8,5

Факултет (4 поена) 14,5

Постдипломске студије (5 поена) 4,6

Да ли ученик похађа приватне часове ради додатног напредовања у школи

Индексни поени %

да (1 индексни поен) 15,3

не (0 поена) 84,7

Читалачке праксе родитеља

Индексни поени %

Мање од једног сата недељно (0,5 поена) 21,9

1–5 сати недељно (1 поен) 40,7

6–10 сати недељно (1,5 поена) 20,8

Више од 10 сати недељно (2 поена) 16,6
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Број књига код куће

Индексни поени %

0–10 књига (0,5 поена) 17,1

11–25 (1 поен) 21,0

26–100 (1,5 поена) 34,6

101–200 (2 поена) 11,2

Више од 200 књига (2,5 поена) 13,1

Број књига за децу

Индексни поени %

0–10 књига (0,5 поена) 16,8

11–25 (1 поен) 26,6

26–100 (1,5 поена) 31,9

101–200 (2 поена) 17,0

Више од 200 књига (2,5 поена) 7,8

Број дигиталних уређаја за обраду информација

Индексни поени %

Без уређаја (0 поена) 2,7

1–3 (0,5 поена) 42,7

4–6 (1 поен) 36,2

7–10 (1,5 поена) 14,5

Више од 10 уређаја (2 поена) 3,9
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пРИЛоГ 2: еЛеМеНТИ оД КоЈИх Се СаСТоЈИ ИНДеКС опРеМљеНоСТИ ШКоЛе:

Да ли је у школи обезбеђено место на коме ученици могу да раде школске задатке пре/после наставе

Индексни поени %

Има (1 индексни поен) 28,3

Нема (0 поена) 71,7

Да ли је неко задужен да помаже ученицима приликом рада на школским задацима

Индексни поени %

Има (1 индексни поен) 24,2

Нема (или недостаје одговор одговор)(0 поена) 75,8

Да ли школа поседује лабораторију

Индексни поени %

Има (1 индексни поен) 19,6

Нема (0 поена) 80,4

Број рачунара у односу на број четвртака (број рачунара доступних ученицима четвртог разреда подељен 
бројем ученика четвртог разреда)

Индексни поени %

нема рачунара (0 индексних поена) 26,1

од 0,01 до 0,13 (1 индексни поен) 23,7

од 0,14 до 0,25 (2 индексна поена) 20,0

0,26 и више (3 индексна поена) 30,3

Да ли школа поседује библиотеку? 

Индексни поени %

Има (1 индексни поен) 96,9

Нема (0) 3,1
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Величина библиотеке (коришћена су питања о броју књига, броју електронских књига, броју часописа 
и броју електронских часописа; збир одговора на ова питања је пондерисан тако да је максимална 
опремљеност вреднована са 3 индексна поена)

Индексни поени %

0 – 1 индексни поен 12,5

1,01 – 2 индексна поена 66,5

2,01 – 3 индексна поена 20,9

Општи ресурси (коришћени су одговори на 9 питања која се тичу општих проблема везаних за ресурсе 
− општи ресурси, потрошни материјал, просторије, грејање, особље, технологија, ресурси за ученике са 
сметњама у развоју; збир одговора на ова питања је пондерисан тако да школе са најмањим проблемима 
добијају 4 индексна поена)

Индексни поени %

 1 индексни поен 22,4

 2 индексна поена 24,2

 3 индексна поена 29,0

 4 индексна поена 24,4

Ресурси за извођење наставе из математике (коришћени су одговори на 5 питања која се тичу проблема 
везаних за недостатак ресурса потребних за наставу математике − образовање наставника, софтвер, 
литература, рачунарска опрема, предмети који помажу ученицима у разумевању; збир одговора на ова 
питања је пондерисан тако да школе са најмањим проблемима добијају 3 индексна поена)

Индексни поени %

 1 индексни поен 29,9

 2 индексна поена 40,5

 3 индексна поена 29,5

Ресурси за извођење наставе из природних наука (коришћени су одговори на 4 питања која се тичу 
проблема везаних за недостатак ресурса потребних за наставу природних наука − образовање 
наставника, софтвер, литература, опрема за наставу и материјали за експерименте; збир одговора на ова 
питања је пондерисан тако да школе са најмањим проблемима добијају 3 индексна поена)

Индексни поени %

 1 индексни поен 27,8

 2 индексна поена 39,0

 3 индексна поена 33,2
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RELATION BETWEEN CULTURAL CAPITAL, SCHOOL EQUIPMENT 
AND STUDENT ACHIEVEMENT  

Мladen Radulović

Dusica Malinić

Dragana Gundogan
Institute for Educational Research, Belgrade

The starting point of this paper is the conception that academic achievement, education aspirations, and life 
chances of students are determinated by cultural capital of a family, but also the attitude that school equipment 
represents a significant achievement factor, especially in the modern environment where technological 
achievement is applied in educational practice. Relying on the existing knowledge, we tried to examine the 
relationship between the cultural capital of a student and their achievement in mathematics and science on 
the TIMSS 2015 test, as well as the equipment of a school a student attends and the TIMSS 2015 testing score. 
Besides that, we wanted to clarify whether good school equipment can diminish the importance of cultural 
capital, taking into consideration their achievement on the above-mentioned testing. In order to answer all 
those questions, the collected data based on the questionnaire done by 160 principals, and 4036 parents of 
the tested students, covered by TIMSS 2015, was used. Two composite indexes were formed: a cultural capital 
index (education of both parents/tutors, cultural practices of parents and children, home equipment – cultural 
consumption) and school equipment index (the principal’s estimates about the lack of teaching equipment 
and “objective” indicators of how a school is equipped). The results showed that there was a significant positive 
correlation between the cultural capital of a family and student achievement in mathematics and science. A very 
weak connection between school equipment and student achievement in mathematics and science tests was 
found. The research showed that the influence of cultural capital on student achievement was not diminished 
by school equipment, which means that low cultural capital cannot be compensated by school equipment. 
Decision-makers in education should invest more in resources and in developing teacher competencies for the 
use of those resources. Teachers should review their own teaching practices to find out to what extent they 
are suitable for students from different cultural milieus, or in other words - how they affect students’ ability to 
make progress.

Keywords: cultural capital, school equipment, TIMSS 2015, student achievement, маthematics, science.
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ПРИЛОЗИ

УПИТНИК О РАНОМ УчЕњУ

УПИТНИК ЗА шКОЛЕ

УПИТНИК ЗА УчЕНИКЕ

УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ

Прилог чине сетови питања из TIMSS 2015 упитника: Упитник о раном учењу, Упитник 

за школе, Упитник за ученике и Упитник за наставнике. Приказане су варијабле које су 

мерене наведеним контекстуалним упитницима и припадајуће ставке које садрже скале 

за одговоре. Сврха овог прилога је да се пружи увид у начин на који су мерене различите 

варијабле и да се омогући коришћење скала у будућим истраживањима. 

За приказ ових садржаја из поменутих упитника добијена је сагласност Међународнoг удружења 

за евалуацију образовних постигнућа (IEA).
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УпИТНИК о РаНоМ УчењУ

(Намењен дететовом родитељу или тренутном примарном старатељу)

1. Варијабла: Активности у вези са развојем језичких и нумеричких компетенција 
детета пре поласка у основну школу

Питање: Прe нeгo штo je Вaшe дeтe пoшлo у oснoвну шкoлу, кoликo чeстo стe Ви или нeкo други у Вaшoj 
кући рaдили слeдeћe aктивнoсти сa њим или њoм?

Ставке: 

a) Читaли књигe.

б) Причaли причe.

в) Пeвaли пeсмицe.

г) Игрaли сe игрaчкaмa на којима су исписана слова (нпр. кoцкицe на којима су слoва aзбукe).

д) Рaзгoвaрaли o ствaримa кoje стe рaдили.

ђ) Рaзгoвaрaли o oнoмe штo стe прoчитaли.

е) Игрaли сe игара речима.

ж) Писaли слoвa или рeчи.

з) Читaли нaглaс oзнaкe или нaтписe.

и) Гoвoрили или пeвaли рaзбрajaлицe и пeсмe са бројевима.

ј) Игрaли сe игрaчкaмa са бројевима (нпр. кoцкицe на којима су брojeви).

к) Брojaли рaзличитe ствaри.

л) Игрaли сe игара које укључују различите облике (нпр. сoртирaњe игрaчaкa према oблику, 
слагалице).

љ) Игрaли сe кoцкицaмa зa грaђeњe или другим кoнструкциjским игрaчкaмa.

м) Игрaли сe игaрa у којима се користе табла или карте.

н) Писaли брojeвe.

Скала за одговор:  Чeстo;  Пoнeкaд;  Никaдa или Готово никaдa.

2. Варијабла: Језичке компетенције детета пре поласка у школу

Питање: Кoликo дoбрo је Вaшe дeтe могло да ради слeдeће прe нeгo штo je пoшлo у први рaзрeд? 

Ставке: 

a) Прeпoзнaje вeћину слoвa aзбукe.

б) Читa нeкe рeчи.

в) Читa рeчeницe.

г) Причa причe.

д) Пише слoвa aзбукe.

ђ) Пише нeке рeчи.

Скала за одговор:  Вeoмa дoбрo;  Осредње дoбрo;  Нe бaш дoбрo; Ниje уoпштe билo дoбрo.
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3. Варијабла: Нумеричке компетенције детета пре поласка у школу

Питање: Дa ли je Вaшe дeтe мoглo дa рaди слeдeћe прe пoлaскa у први рaзрeд?

Ставке А: 

a) Брojи сaмoстaлнo.

б) Прeпoзнaje писaнe брojeвe.

в) Пишe брojeвe.

Понуђени одговори А: Ниje уoпштe рaдилo; Дo 10; Дo 20; Дo 100 или више.

Ставке Б:

г) Рaди jeднoстaвнo сaбирaњe.

д) Рaди jeднoстaвнo oдузимaњe.

ђ) Брojи нoвaц.

е) Meри дужину и висину.

Понуђени одговори Б: Да; Не.         

4. Варијабла: Став родитеља према математици и природним наукама

Питање: У кojoj мeри сe слaжeтe сa слeдeћим тврдњaмa o мaтeмaтици и прирoдним нaукaмa? 

Ставке: 

a) Зa вeћину зaнимaњa су пoтрeбнa знaњa из области мaтeмaтикe, прирoдних нaукa или 
тeхнoлoгиje. 

б) Прирoднe нaукe и тeхнoлoгиja мoгу дa пoмoгну у рeшaвaњу свeтских прoблeмa.

в) Прирoднe нaукe oбjaшњaвajу кaкo свeт функциoнишe. 

г) Moм дeтeту je пoтрeбнa мaтeмaтикa дa би нaпрeдoвaлo у свeту. 

д) Учeњe прирoдних нaукa je зa свaкoгa. 

ђ) Teхнoлoгиja oлaкшaвa живoт. 

е) Maтeмaтикa je примeнљивa у реалном животу. 

ж) Инжењeрствo je пoтрeбнo зa ствaрaњe ствaри кoje су бeзбeднe и кoриснe. 

Скала за одговор: У потпуности се слажем; Више се слажем него што се не слажем; Више 
се не слажем него што се слажем; Уопште сe нe слaжeм.

5. Варијабла: Учење ван школе

Питање А: Кoликo чeстo, oтприликe, Вaшe дeтe рaди дoмaћи задатак? 

Понуђени одговори: 

1) Moje дeтe нeмa дoмaћи задатак.

2) Свакодневно.

3) 3 или 4 путa нeдeљнo.

4) Једном или 2 путa нeдeљнo.

5) Maњe oд jeднoм нeдeљнo.
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Питање Б: Кoликo чeстo Ви или нeкo други у Вaшeм дoмaћинству рaдитe слeдeћe ствaри?

Ставке:

a) Питaтe свoje дeтe дa ли je урaдиo/лa дoмaћи задатак.  

б) Пoмaжeтe свoм дeтeту док ради домаћи задатак.  

в) Прeглeдaтe дoмaћи задатак свoг дeтeтa дa прoвeритe дa ли je испрaвaнo урaђeн.  

Скала за одговор: Свакодневно;  3 или 4 путa нeдeљнo; Једном или 2 путa нeдeљнo; Maњe 
oд jeднoм нeдeљнo; Никaдa или готово никада.

6. Варијабла: Родитељска перцепција школе

Питање: Штa мислитe o шкoли Вашег дeтaтa?

Ставке:

a) Зaдoвoљaн/на сaм како ме шкoлa мога детета укључуje у процес његовог/њеног oбрaзoвaња.   

б) Шкoлa мoга дeтeтa обезбеђује сигурно oкружeњe.   

в) Шкoлa мoга дeтeтa бринe o његовом/њеном напретку у школи.  

г) Зaдoвoљан/нa сaм начинoм на који мe шкoлa мoгa дeтeтa обавештава o њeгoвoм/њeнoм 
нaпрeтку.   

д) Шкoлa мoгa дeтeтa прoмoвишe висoкe oбрaзoвнe стaндaрдe.  

ђ) Зaдoвoљан/нa сaм кaкo шкoлa мoгa дeтeтa пoмaжe њeму/њoj дa нaпрeдуje у читaњу. 

е) Зaдoвoљан/нa сaм кaкo шкoлa мoгa дeтeтa пoмaжe њeму/њoj дa нaпрeдуje у мaтeмaтици.   

ж) Зaдoвoљан/нa сaм кaкo шкoлa мoгa дeтeтa пoмaжe њeму/њoj дa нaпрeдуje у прирoдним 
нaукaмa.  

Скала за одговор: У потпуности  се слажем; Више се слажем него што се не слажем; Више 
се не слажем него што се слажем; Уопште сe нe слaжeм.
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УпИТНИК за ШКоЛе 

(Намењен директорима школа)

1. Варијабла: Степен у ком је настава погођена недостатком ресурса

Питање: У којој мери на могућност Ваше школе да обезбеди извођење наставе утичу недостатак или 
неадекватност следећег?

Ставке А - Општи школски ресурси:

а) Наставна средства (нпр. уџбеници).

б) Потрошни материјали (нпр. папир, оловке).

в) Школске зграде и дворишта.

г) Системи за грејање/хлађење и осветљење.

д) Простор за наставу (нпр. учионице).

ђ) Технички компетентно особље.

е) Аудио-визуелна средства за наставу (нпр. интерактивне табле, дигитални пројектори).

ж) Koмпјутерска технологија за наставу и учење (нпр. компјутери и таблет рачунари које 
ученици могу да користе).

з) Ресурси за ученике са сметњама у развоју.

Ставке Б - Услови за наставу математике:

а) Наставници који имају специјализацију у области наставе математике.

б) Компјутерски програми/апликације за наставу математике.

в) Литература у библиотеци битна за наставу математикe.

г) Калкулатори за наставу математике.

д) Конкретни предмети и материјали који помажу ученицима да разумеју количине и 
процедуре.

Ставке В -Услови за наставу природних наука:

а) Наставници који имају специјализацију у области наставе природних наука.

б) Компјутерски програми/апликације за наставу природних наука.

в) Литература у библиотеци битна за наставу природних наука.

г) Опрема за наставу природних наука и материјали за извођење експеримената.

Скала за одговор: Уопште не утиче; Мало утиче; Донекле утиче; Много утиче.

2. Варијабла: Значај који школа придаје академском успеху

Питање: Како бисте окарактерисали следеће у Вашој школи? 

Ставке:

а) Разумевање циљева школског плана и програма од стране наставника.

б) Степен успешности наставника у реализацији школског плана и програма.

в) Очекивања наставника у вези са постигнућем ученика.

г) Сарадња наставника у циљу унапређивања постигнућа ученика.

д) Способност наставника да инспиришу ученике.

ђ) Укљученост родитеља у активности школе.
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е) Посвећеност родитеља томе да ученици буду спремни за учење.

ж) Очекивања родитеља у вези са школским успехом ученика.

з) Подршка родитеља школском успеху ученика.

и) Притисак родитеља да школа одржи високе академске стандарде.

ј) Жеља ученика да буду успешни у школи.

к) Способност ученика да достигну академске циљеве школе.

л) Уважавање које ученици показују према друговима који имају одличне резултате у школи.

Скала за одговор: Веома високо; Високо; Средње; Ниско; Веома ниско.

3. Варијабла: Дисциплина и безбедност у школи

Питање А: Колико озбиљан проблем у Вашој школи представља сваки од наведених облика понашања 
ученика четвртог разреда?  

Ставке: 

а) Кашњење у школу.

б) Изостајање (нпр.  неоправдани изостанци).

в) Ометање часа.

г) Преписивање.

д) Псовање.

ђ) Вандализам.

е) Крађа.

ж) Застрашивање или вербално злостављање међу ученицима (укључујући слање порука, 
мејлова итд.).

з) Физички обрачуни међу ученицима.

и) Застрашивање или вербално злостављање  наставника или особља од стране ученика 
(укључујући  слање порука, мејлова итд.).

Скала за одговор: Није проблем; Мали проблем; Умерен проблем; Озбиљан проблем.

Питање Б: Колико велики проблем у Вашој школи представља сваки од наведених облика понашања 
наставника?

Ставке: 

а) Кашњење или превремено одлажење са часова.

б) Изостајање са посла.

Скала за одговор: Није проблем; Мали проблем; Умерен проблем; Озбиљан проблем.
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УпИТНИК за УчеНИКе

1. Варијабла: Осећај припадности школи

Питање: Шта мислиш о својој школи? Колико се слажеш са следећим изјавама?

Ставке:

a) Волим да будем у школи.  

б) Осећам се сигурно у школи.  

в) Осећам да припадам овој школи.  

г) Волим да видим своје другове из одељења у школи.  

д) Наставници из ове школе су праведни према мени.  

ђ) Поносан сам на то што идем у ову школу.  

е) Пуно учим у школи.

Скала за одговор: У потпуности се слажем; Више се слажем него што се не слажем; Више 
се не слажем него што се слажем; Уопште се не слажем.

2. Варијабла: Малтретирање ученика у школи (булинг)

Питање: Колико често су ти други ученици из твоје школе, током ове школске године, учинили неку од 
ових ствари (то укључује и текстуалне поруке и интернет)? 

Ставке: 

a) Исмевали су ме, или су ми давали погрдна имена. 

б) Изостављали су ме у њиховим играма или активностима.

в) Ширили су лажи о мени.  

г) Украли су ми нешто.  

д) Ударили су ме, или су ме повредили (нпр., ошамарили, ударили или шутнули).  

ђ) Приморали су ме да учиним нешто што нисам желео/желела.

е) Ширили су непријатне информације о мени.  

ж) Претили су ми.

Скала за одговор: Најмање једном недељно; Једном или два пута месечно; Неколико пута 
годишње; Никад.

3. Варијабла: Став према математици

Питање: Колико се слажеш са следећим изјавама о учењу математике?

Ставке:

а) Уживам док учим математику.  

б) Желео/желела бих да не морам да учим математику.  

в) Математика је досадна.  

г) Учим многе занимљиве ствари из математике.  

д) Волим математику. 

ђ) Волим сваки школски задатак који има бројеве.  
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е) Волим да решавам математичке проблеме.  

ж) Радујем се часовима математике.  

з) Математикa ми је један од омиљених предмета.

Скала за одговор: У потпуности се слажем; Више се слажем него што се не слажем; Више 
се не слажем него што се слажем; Уопште се не слажем.

4. Варијабла: Ангажујућа настава математике

Питање: Колико се слажеш са следећим изјавама о часовима математике?

Ставке:                                                                               

a) Знам шта мој учитељ/моја учитељица очекује од мене.  

б) Лако разумем мог учитеља/моју учитељицу.  

в) Занимљиво ми је оно што мој учитељ/моја учитељица говори. 

г) Мој учитељ/моја учитељица ми даје да радим занимљиве задатке.

д) Мој учитељ/моја учитељица ми даје јасне одговоре на моја питања.  

ђ) Мој учитељ/моја учитељица добро објашњава математику. 

е) Мој учитељ/моја учитељица ми пружа прилику да покажем шта сам научио/научила.

ж) Мој учитељ/моја учитељ ица нам на различите начине помаже у учењу.

з) Мој учитељ/моја учитељица ми говори како да радим боље кад погрешим.  

и) Мој учитељ/моја учитељица ме слуша када хоћу нешто да кажем.

Скала за одговор: У потпуности се слажем; Више се слажем него што се не слажем; Више 
се не слажем него што се слажем; Уопште се не слажем.

5. Варијабла: Математичко самопоуздање

Питање: Колико се слажеш са следећим изјавама о математици?

Ставке:                            

a) Обично добро радим математику.    

б) Мени је математика тежа не го многима у мом одељењу.    

в) Нисам добар/добра у математици.   

г) Брзо учим градиво из математике.   

д) Математика ме чини нервозним. 

ђ) Добро решавам тешке математичке проблеме.  

e) Мој учитељ/моја учитељица ми каже да сам добар/добра у математици.  

ж) Математика ми је тежа од било ког другог предмета.  

з) Математика ме збуњује.

Скала за одговор: У потпуности се слажем; Више се слажем него што се не слажем; Више 
се не слажем него што се слажем; Уопште се не слажем.
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6. Варијабла: Став према природним наукама

Питање: Колико се слажеш са следећим изјавама о учењу градива које се односи на природу? 

Ставке: 

a) Уживам да учим градиво које се односи на природу.  

б) Желео/желела бих да не морам да учим градиво које се односи на природу.

в) Градиво које се односи на природу ми је досадно.  

г) Учим многе занимљиве ствари у оквиру градива које се односи на природу. 

д) Волим градиво које се односи на природу.  

ђ) Радујем се часовима на којима учим градиво које се односи на природу.  

е) Из градива које се односи на природу учим како ствари функционишу на овом свету.

ж) Волим да радим експерименте који се односе на природу.     

з) Предмет у којем се учи о природи је један од мојих омиљених предмета.

Скала за одговор: У потпуности се слажем; Више се слажем него што се не слажем; Више 
се не слажем него што се слажем; Уопште се не слажем.

7. Варијабла: Ангажујућа настава природних наука

Питање: Колико се слажеш са следећим изјавама о часовима на којима се учи градиво које се односи на 
природу?  

Ставке:            

а) Знам шта мој читељ/моја учитељица очекује од мене. 

б) Лако разумем мог учитеља/моју учитељицу.   

в) Занимљиво ми је оно шта мој учитељ/моја учитељица говори.   

г) Мој учитељ/моја учитељица ми даје да радим занимљиве задатке.  

д) Мој учитељ/моја учитељица ми даје јасне одговоре на моја питања.    

ђ) Мој учитељ/моја учитељица добро објашњава градиво које се односи на природу.   

e) Мој учитељ/моја учитељица ми пружа прилику да покажем шта сам научио/научила.   

ж) Мој учитељ/моја учитељица нам на различите начине помаже у учењу.  

з) Мој читељ/моја учитељица ми говори како да радим боље кад погрешим.   

и) Мој учитељ/моја учитељица ме слуша када хоћу нешто да кажем.

Скала за одговор: У потпуности се слажем; Више се слажем него што се не слажем; Више 
се не слажем него што се слажем; Уопште се не слажем.
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8. Варијабла: Самопоуздање у области природних наука

Питање: Колико се слажеш са следећим изјавама о градиву које се односи на природу?

Ставке:

а) Обично имам успеха у учењу градива које се односи на природу.

б) Мени је градиво које се односи на природу теже него многима у мом одељењу.   

в) Нисам добар/добра у познавању градива које се односи на природу.   

г) Брзо учим градиво које се односи на природу.    

д) Мој учитељ/моја учитељица ми каже да сам добар/добра из познавања градива које се 
односи на природу.     

ђ) Предмет у којем се учи о природи ми је тежи од било ког другог предмета.   

е) Градиво које се односи на природу ме збуњује.

Скала за одговор: У потпуности се слажем; Више се слажем него што се не слажем; Више 
се не слажем него што се слажем; Уопште се не слажем.
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УпИТНИК за НаСТаВНИКе

1. Варијабла: Значај који школа придаје академском успеху

Питање: Како бисте окарактерисали сваку од следећих појава у Вашој школи? 

Ставке:

a) Разумевање циљева наставног плана и програма од стране наставног особља. 

б) Степен успешности наставног особља у реализацији наставног плана и програма. 

в) Очекивања наставног особља у погледу успеха ученика.  

г) Заједнички рад наставног особља на унапређивању постигнућа ученика. 

д) Способност наставника да заинтересују ученике. 

ђ) Укљученост родитеља у активности школе. 

е) Посвећеност родитеља подстицању деце да уче. 

ж) Очекивања родитеља у вези са успехом ученика. 

з) Родитељска подршка успеху ученика. 

и) Притисак од стране родитеља да се у школи одрже високи академски стандарди.

ј) Жеља ученика да буду успешни у школи.  

к) Способност ученика да достигну постављене образовне циљеве.  

л) Уважавање другара из одељења који постижу изузетан успех.  

љ) Јасноћа образовних циљева школе. 

м) Сарадња између руководства школе и наставника у планирању наставе. 

н) Степен у којем руководство школе обезбеђује подршку наставницима, у вези са наставом. 

њ) Подршка руководства школе усмерена на професионални развој наставника.

Скала за одговор: Веома високо; Високо; Осредње; Ниско; Веома ниско.

2. Варијабла: Безбедност и дисциплина у школи

Питање: Имајући у виду школу у којој сада радите, означите колико се слажете или не слажете са сваком 
од следећих тврдњи.

Ставке: 

a) Ова школа је смештена у безбедном крају.   

б) Осећам се безбедно у овој школи.    

в) Политика и пракса у вези са безбедношћу школе су задовољавајуће. 

г) Ученици се пристојно понашају.   

д) Ученици поштују наставно особље.    

ђ ) Ученици чувају школску имовину.    

е) Ова школа има јасна правила у вези са владањем ученика.   

ж) Правила ове школе се примењују на коректан и доследан начин.  

Скала за одговор: У потпуности се слажем; Више се слажем него што се не слажем;    Више 
се не слажем него што се слажем; Уопште се не слажем.
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3. Варијабла: Заступљеност проблема који се тичу услова рада и недостатак 
школских ресурса

Питање:  Колико је озбиљан сваки од следећих проблема у вашој садашњој школи?  

Ставке:

a) Школска зграда захтева значајну преправку.  

б) Наставници немају одговарајући радни простор (нпр. за припрему, сарадњу или састанке 
са ученицима).  

в) Наставници немају одговарајућа наставна средства и опрему.  

г) Учионице се не чисте  довољно често.  

д) Учионицама је потребно одржавање. 

ђ) Наставници немају одговарајућа технолошка средства.      

е) Наставници  немају адекватну подршку за коришћење технологије.

Скала за одговор: Не представља проблем; Мањи проблем; Умерен проблем; Озбиљан 
проблем.

4. Варијабла: Сарадња са другим наставницима

Питање: Колико често сарађујете са другим наставницима, имајући у виду следеће начине?

Ставке:

a) Разговарамо о томе како да обрадимо одређене теме. 

б) Сарађујемо у планирању и припремању наставног материјала. 

в) Размењујемо оно што смо научили у на основу наставних искустава.

г) Посећујем друга одељења да  (бих научио/ла) више о настави.  

д) Заједно проверавамо нове идеје.  

ђ) Радимо као тим на спровођењу плана и програма.   

е) Сарађујем са наставницима других разреда како бих обезбедио/ла ученицима континуитет 
у учењу. 

Скала за одговор: Веома често; Често; Понекад; Никад или скоро никад.

5. Варијабла: Задовољство послом наставника

Питање: Колико често се осећате на следећи начин у вези са својом професијом? 

Ставке:

a) Задовољан/на сам позивом наставника.  

б) Задовољан/на сам што сам наставник у овој школи.  

в) Сматрам да је мој позив смислен и сврсисходан.  

г) Одушевљен сам својим послом. 

д) Мој посао ме инспирише. 

ђ) Поносан сам на посао којим се бавим. 

е) Наставићу да држим наставу докле год могу. 

Скала за одговор: Веома често; Често; Понекад; Никад или скоро никад.
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6. Варијабла: Изазови са којима се наставници сусрећу у раду

Питање: Означите колико се слажете или не слажете са сваком од следећих тврдњи.

Ставке: 

a) Број ученика по одељењу је превелики.   

б) Градиво које морам да обрадим на часу је преобимно. 

в) Имам превелики број часова у настави. 

г) Потребно ми је више времена да се припремим за час.  

д) Потребно ми је више времена да помогнем појединим ученицима. 

ђ) Осећам превелики притисак од стране родитеља.

е) Тешко ми је да пратим све промене наставног плана и програма. 

ж) Имам превише административних обавеза.

Скала за одговор: У потпуности се слажем; Више се слажем него што се не слажем;    Више 
се не слажем него што се слажем; Уопште се не слажем.

7. Варијабла: Заступљеност истраживачког рада у настави

Питање: Колико често у овом одељењу примењујете следеће у настави? 

Ставке:

a) Повезујем лекцију са учениковим свакодневним животом. 

б) Тражим од ученика да образложе своје одоворе. 

в) Доносим занимљиве материјале на час.  

г) Задајем ученицима з анимљиве задатке, који од њих захтевају да превазиђу оквире наставе.   

д) Подстичем дискусију међу ученицима.  

ђ) Повезујем нове садржаје са претходним знањем ученика.  

е) Тражим од ученика да користе своје начине решавања проблема.  

ж) Подстичем ученике да на часу износе сопствене идеје.

Скала за одговор: На сваком или готово сваком часу; Отприлике на половини часова; На 
неким часовима; Никада.

8. Варијабла: Степен у ком је настава ограничена ученичким потребама

Питање: Према Вашем мишљењу, у којој мери Вас следећи фактори ограничавају у извођењу наставе у 
овом одељењу?

Ставке:

a) Ученици којима недостају потребна предзнања и вештине. 

б) Неухрањеност ученика.

в) Неиспаваност ученика.

г) Недисциплинованост ученика.

д) Незаинтересованост ученика.

ђ) Ученици са физичким сметњама.

е) Ученици који имају менталне или емоционалне/психичке сметње.

Скала за одговор: Нимало; Донекле; Много.
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Настава математике

9. Варијабла: Наставничко самопоуздање у области математике

Питање: Што се тиче наставе матeматике у овом одељењу, како бисте оценили своје самопоуздање  
при извођењу следећих поступака?

Ставке:

a) Мотивисање ученика да уче математику. 

б) Показивање различитих начина решавања проблема ученицима.

в) Задавање изазовних задатака напредним ученицима.

г) Прилагођавање мог начина држања настaве како би се ученици заинтересовали.

д) Помагање ученицима да схвате вредност учења математике.

ђ) Процењивање нивоа на којем ученици познају математику.

е) Повећавање разумевања ученика који имају тешкоће у учењу.

ж)  Доприношење да математика ученицима буде значајна.

з) Развијање напреднијих вештина мишљења код ученика.

Скала за одговор: Веома високо; Високо; Умерено; Ниско.

10. Варијабла: Облици рада на часовима математике

Питање: Што се тиче наставе матeматике у овом одељењу, колико често тражите од ученика да раде 
следеће? 

Ставке:

a) Да слушају док објашњавам нове садржаје из математике.

б) Да слушају док објашњавам како да решавају проблеме. 

в) Да памте правила, поступке и чињенице.  

г) Да раде на проблемима (самостално или заједнички) уз моје усмеравање.

д) Да цело одељење заједно ради на проблемима, уз моје непосредно усмеравање. 

ђ) Да раде на проблемима (самостално или заједнички) док се ја бавим другим обавезама. 

е) Да раде писмени тест или квиз.  

ж)  Да раде у групама које чине ученици различитих способности.

з) Да раде у групама које чине ученици једнаких способности.

Скала за одговор: На сваком или готово сваком часу; Отприлике на половини часова; На 
неким часовима; Никада.
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11. Варијабла: Употреба компјутера на часовима математике

Питање А: Да ли ученици у овом одељењу имају на располагању компјутер(е), (укључујући и таблете) 
на часовима математике? 

Понуђени одговори: Да, Не.

Питање Б: (Уколико је одговор на питање А Да): Колико су компјутери доступни ученицима?

Ставке: 

a) Сваки ученик има компјутер. 

б) У одељењу постоје компјутери које ученици могу заједнички да користе.

в) Школа има компјутере које одељење може понекад да користи. 

Понуђени одговори: Да, Не.

Питање В: Колико често ученици користе  компјутере на часовима математике за следеће активности? 

Ставке:

a) Истражују математичке принципе и појмове. 

б) Увежбавају вештине и процедуре. 

в) Траже идеје и информације.

Скала за одговор: Сваког или готово сваког дана; Једном или два пута недељно; Једном 
или два пута месечно; Никада или скоро никада.     

12. Варијабла: Садржаји из математике који се обрађују у TIMSS одељењу

Питање:  Следећа листа садржи главне теме које су обухваћене TIMSS тестом из математике. Од 
понуђених одговора одаберите онај који најтачније одређује када је са ученицима у овом 
одељењу обрађивана свака тема. Ако је тема обрађивана пре четвртог разреда, молимо Вас да 
одаберете одговор „Већином је обрађивана пре ове школске године.“ Ако је тема обрађивана 
ове школске године, али њена обрада није завршена, молимо Вас да одаберете одговор 
„Већином се обрађује ове школске године.“ Ако тема није у наставном програму, молимо Вас 
да одаберете одговор „Не обрађује се још увек или је само дат увод.“   

A. Број 

Ставке:

a) Појам целог броја, укључујући месну вредност и поредак.

б) Сабирање, одузимање, множење и/или дељење целим бројевима.

в) Појам садржаоца и чиниоца; парни и непарни бројеви.

г) Појам разломка (разломак као део целине или скупа, или као место на бројевној правој).

д) Сабирање и одузимање разломака, поређење и поредак разломака.

ђ) Појам децималних бројева, укључујући месну вредност и поредак, сабирање и одузимање 
децималних бројева.

е) Бројевни изрази (одређивање непознатог броја, обликовање једноставних ситуација 
бројевним изразима). 

ж) Бројевни низ (проширивање бројевног низа и одређивање члана који недостаје). 
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Б. Геометријски облици и мере 

Ставке:

a) Праве: мерење, процењивање дужине, паралелне и нормалне праве.

б) Поређење и цртање.

в) Употреба неформалних координантних система за одређивање тачака у равни.

г) Основне одлике простих геометријских обилка.

д) Рефлексија и ротација.

ђ) Однос изеђу дводимензионалних и тродимензионалних облика.

е) Одређивање и процењивање површине, обима и запремине.

В. Приказивање података 

Ставке:

a) Читање и приказивање података из табела, сликовних, стубичастих или пита-графикона.  

б) Извођење закључака из приказаних података.

Скала за одговор: Већином је обрађивана пре ове школске године;  Већином се обрађује 
ове школске године; Не обрађује се још увек или је само дат увод.

13. Варијабла: Домаћи задаци из математике за TIMSS одељење

Питање A: Колико често, обично, задајете домаћи задатак из математике ученицима у овом одељењу?  

Понуђени одговори:

1) Не задајем домаће задатке из математике.

2) Ређе од једном недељно.

3) Једном до два пута недељно.

4) Три до четири пута недељно.

5) Свакодневно.

Питање Б: Када задате домаћи задатак из математике ученицима овог одељења, колико минута 
процењујете  да им је обично потребно да га ураде? (Имајте у виду време потребно просечном 
ученику у Вашем одељењу). 

Понуђени одговори:

1) 15 минута или мање.

2) 16 до 30 минута.

3) 31 минут до 60 минута.

4) више од 60 минута.

Питање В: Колико често радите следеће, са домаћим задацима из математике задатим овом одељењу? 

Ставке:

a) Исправљам задатке и дајем ученицима повратну информацију с тим у вези. 

б) Разматрамо домаћи задатак на часу.  

в) Пратим да ли је домаћи задатак урађен.  

Скала за одговор: Увек или готово увек; Понекад; Никад или готово никад.
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14. Варијабла: Оцењивање из математике у TIMSS одељењу

Питање: Колики значај придајете следећим начинима праћења напредовања ученика из математике? 

Ставке:

a) Процењивање учениковог рада.

б) Разредни тестови (нпр. састављени од стране наставника или узети из уџбеника). 

в) Национални или регионални тестови постигнућа.

Скала за одговор: Велики значај; Известан  значај; Мали значај или без значаја.

15. Варијабла: Припремљеност наставника за подучавање математике

Питање А: Да ли сте у претходне две године били укључени у стручно усавршавање у било којој од 
следећих области? 

Ставке:

a) Садржаји из математике.

б) Методика наставе математике.

в) Наставни програм из математике.

г) Интегрисање информационих технологија у наставу математике.

д) Унапређивање критичког мишљења или вештина решавања проблема код ученика.

ђ) Оцењивање из математике.

е) Одговарање на индивидуалне потребе ученика.

Понуђени одговори: Да, Не.

Питање Б: Током последње две године колико сте укупно сати провели у стручном усавршавању (нпр. 
радионице, семинари итд.) из области математике? 

Понуђени одговори:

1) Ниједан сат.

2) Мање од 6 сати.

3) 6–15 сати.

4) 16–35 сати.

5) Више од 35 сати.

Питање В: Колико се осећате припремљеним да предајете следеће теме из области математике? Ако тема 
није из програма за четврти разред, или нисте задужени да предајете ову тему, молимо Вас да 
означите „Није применљиво.“ 

A. Број 

Ставке:

a) Појам целог броја, укључујући месну вредност и поредак.

б) Сабирање, одузимање, множење и/или дељење целим бројевима.

в) Појам садржаоца и чиниоца; парни и непарни бројеви.

г) Појам разломка (разломак као део целине или скупа, или као место на бројевној правој).

д) Сабирање и одузимање разломака, поређење и поредак разломака.
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ђ) Појам децималног броја, укључујући месну вредност и поредак, сабирање и одузимање 
децималних бројева.

е) Бројевни изрази (одређивање непознатог броја, обликовање једноставних ситуација 
бројевним изразима). 

ж) Бројевни низ (проширивање бројевног низа и одређивање члана који недостаје).

 Б. Геометријски облици и мере

Ставке:

a) Праве: мерење, процењивање дужине; паралелне и нормалне. 

б) Поређење и цртање углова. 

в) Употреба неформалних координантних ситема за одређивање тачака у равни. 

г) Основне одлике простих геометријских облика.  

д) Рефлексија и ротација.  

ђ) Однос између дводимензионалних и тродимензионалних облика. 

е) Одређивање и процењивање површине, обима и запремине. 

В. Приказивање података

Ставке: 

a) Читање и приказивање података из табела, сликовних, стубичастих или пита-дијаграма.  

б) Извођење закључака из приказаних података.

Скала за одговор: Није применљиво;  Веома добро припремљен/а; Донекле припремљен/а; 
Нисам добро припремљен/а.

Настава природних наука

16. Варијабла: Наставничко самопоуздање у области природних наука

Питање: Што се тиче наставе из области природних наука у овом одељењу, како бисте оценили своје 
самопоуздање при извођењу следећих поступака? 

Ставке:

a) Мотивисање ученика да уче градиво из природних наука.

б) Објашњавање појмова или принципа природних наука кроз извођење експеримената.

в) Задавање изазовних задатака напредним ученицима.

г) Прилагођавање мог начина држања настaве како би се ученици заинтерeсовали.

д) Помагање ученицима да схвате вредност учења природних наука.

ђ) Процењивање нивоа на којем ученици познају градиво природних наука. 

е) Повећавање разумевања ученика који имају тешкоће у учењу.

ж) Доприношење да природне науке ученицима буду значајне.

з) Развијање напреднијих вештина мишљења код ученика.

и) Реализовање наставе природних наука кроз методе истраживања.

Скала за одговор: Веома високо; Високо; Умерено; Ниско.
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17. Варијабла: Облици рада на часовима из области природних наука

Питање: Што се тиче наставе из области природних наука у овом одељењу, колико често тражите од 
ученика да ураде следеће?  

Ставке:

а) Да ме слушају док објашњавам нове садржаје из природних наука. 

б) Да посматрају природне појаве као што је време или раст биљака и да опишу оно што виде.  

в) Да посматрају експеримент или истраживање које ја изводим.  

г) Да осмисле, или испланирају експеримент или истраживање.   

д) Да изведу експеримент или истраживање.  

ђ) Да прикажу податке добијене на основу експеримента или истраживања.

е) Да интерпретирају податке добијене на основу експеримента или истраживања.

ж) Да користе доказе добијене кроз експеримент или истраживање да би поткрепили закључке.  

з) Да читају из својих уџбеника или других извора.   

и) Да памте чињенице и принципе.  

ј) Да раде на терену, ван учионице. 

к) Да раде писани тест или квиз.

л) Да раде у групама које чине ученици различитих способности. 

љ)  Да раде у групама које чине ученици једнаких спососбности.

Скала за одговор: На сваком или готово сваком часу; Отприлике на половини часова; На 
неким часовима; Никада.

18. Варијабла: Коришћење компјутера у настави природних наука у TIMSS 
одељењу

Питање А: Да ли ученици у овом одељењу имају на располагању компјутер(е), (укључујући и таблете) 
на часовима из области природних наука?  

Понуђени одговори: Да, Не.

Питање Б: (уколико је одговор на питање А Да): Колико су компјутери доступни ученицима?

Ставке:

а) Сваки ученик има компјутер. 

б) У одељењу постоје компјутери које ученици могу заједнички да користе. 

в) Школа има компјутере које одељење може понекад да користи. 

Понуђени одговори: Да, Не.

Питање В: Колико често ученици користе компјутере на часовима из области природних наука за следеће 
активности? 

Ставке: 

а) Увежбавају вештине и процедуре.  

б) Трагају за идејама и информацијама.  

в) Изводе научне процедуре или експерименте. 

г) Проучавају природне појаве кроз симулације.

Скала за одговор: Сваког или готово сваког дана; Једном или два пута недељно; Једном 
или два пута месечно; Никада или скоро никада.     
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19. Варијабла: Садржаји из области природних наука који се обрађују у TIMSS 
одељењу

Питање: Следећа листа садржи главне теме које су обухваћене TIMSS тестом из природних наука. Од 
понуђених одговора, одаберите онај који најтачније одређује када је са ученицима у овом 
одељењу обрађивана свака тема. Ако је тема обрађивана пре четвртог разреда, молимо Вас да 
одаберете одговор „Већином је обрађивана пре ове школске године.“ Ако је тема обрађивана 
ове школске године, али њена обрада није завршена, молимо Вас да одаберете одговор 
„Већином се обрађује ове школске године.“ Ако тема није у наставном програму, молимо Вас 
да одаберете одговор „Не обрађује се још увек или је само дат увод.“

A. Биологија

Ставке: 

а) Особине живих бића и главних скупина живих бића (нпр. сисари, птице, инсекти, цветнице).

б) Основне структуре тела и њихове функције код људи, животиња и биљака.

в) Животни циклуси уобичајених врста биљака и животиња (нпр. човека, лептира, жабе, 
цветница).

г) Особине као резултат наслеђа и/или утицаја околине.

д) Начин на који физичка својства и понашања помажу живим бићима да преживе у свом 
окружењу.

ђ) Односи у одређеној заједници и екосистему (нпр. прости ланци исхране, однос грабљивац-
плен, утицај човека на животну средину).  

е) Људско здравље (преношење и превенција болести, знаци здравља/болести, значај здраве 
исхране и физичке активности).  

Б. Физика и хемија

Ставке: 

а) Стања материје (чврсто, течно, гасовито) и физичка својства тих стања (запремина, облик), 
начин на који се стање материје мења услед загревања и хлађења. 

б) Разврставање материјала на основу њихових физичких својстава (нпр. тежина/маса, 
запремина, провођење топлоте, провођење струје, магнетизам).

в) Смеше и начин њиховог раздвајање на састојке (нпр. просејавњем, филтрацијом, 
испаравањем, употребом магнета). 

г) Хемијске промене присутне у свакодневном животу (нпр. труљење, сагоревање, рђање, 
кување). 

д) Уобичајени извори енергије (нпр. Сунце, струја, ветар) и коришћење енергије (грејање и 
хлађење куће, осветљење). 

ђ) Светлост и звук у свакодневном животу (нпр. разумевање сенки, рефлексије светлости, 
настајања звука услед вибрације тела).

е)  Струја и једноставна електрична кола (нпр. препознавање материјала који су проводници, 
разумевање да струја може да се претвори у светлост или звук, и да струјно коло мора бити 
затворено да би функционисало). 

ж)  Својства магнета (нпр. одбијање истих полова и привлачење супротних полова, привлачење 
предмета од стране магнета). 

з) Силе које изазивају кретање предмета (нпр. гравитација сила привлачења/одбијања).
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В. Географија 

Ставке:

а) Уобичајена својства рељефа Земље (нпр. планине, равнице, пустиње, реке, океани) и 
њихова употреба од стране човека (нпр. земљорадња, навоњавање, развој земљишта). 

б) Где се налази вода на Земљи и како се креће кроз ваздух (нпр. испаравање, киша, настанак 
облака, наставнак росе). 

в) Разумевање да се време може мењати, из дана у дан, из једног у друго годишње доба, и 
према географској локацији. 

г) Разумевање  шта су фосилни остаци и шта нам они говоре о условима који су владали на 
Земљи. 

д) Тела у Сунчевом систему (Сунце, Месец, Земља и друге планете) и њихово кретање (кретање 
Земље око Сунца и Месеца око Земље). 

ђ) Разумевање како се дан и ноћ јављају због ротације Земље око своје осе, и како се сенке 
мењају у току дана због ротације Земље. 

е) Разумевање у каквом су односу годишња доба са годишњим кретањем Земље око Сунца.

Скала за одговор: Већином је обрађивана пре ове школске године;  Већином се обрађује 
ове школске године; Не обрађује се још увек или је само дат увод.  

20. Варијабла: Домаћи задаци из природних наука у TIMSS одељењу

Питање A: Колико често, обично, задајете домаће задатке из градива природних наука ученицима овог 
одељења? 

Понуђени одговори:

1) Не задајем домаће задатке из области природних наука.

2) Мање од једном недељно.

3) Једном до два пута недељно.

4) Три до четири пута недељно.

5) Свакодневно.

Питање Б: Када задате домаћи задатак из области природних наука ученицима овог одељења, колико 
минута процењујете да им је обично потребно да га ураде? (Имајте у виду време потребно 
просечном ученику у Вашем одељењу). 

Понуђени одговори:

1) 15 минута или мање.

2) 16 до 30 минута.

3) 31 минут до 60 минута.

4) A више од 60 минута.

Питање В: Колико често радите следеће са домаћим задацима из градива природних наука задатим овом 
одељењу?

Ставке:

а) Исправљам задатке и дајем ученицима повратну информацију с тим у вези.  

б) Разматрамо домаћи задатак на часу.

в) Пратим да ли је домаћи задатак урађен.

Скала за одговор: Увек или готово увек; Понекад; Никад или готово никад.
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21. Варијабла: Оцењивање из области природних наука

Питање: Колики значај придајете следећим начинима праћења напредовања ученика из математике? 

Ставке:

а) Процењивање актуелног рада ученика.

б) Разредни тестови (нпр. састављени или узети из уџбеника).  

в) Национални или регионални тестови постигнућа.

Скала за одговор: Велики значај; Известан  значај; Мали значај или без значаја.

22. Варијабла: Припремљеност за подучавање природних наука

Питање А: Да ли сте у претходне две године били укључени у стручно усавршавање у било којој од 
следећих области?

Ставке:

а) Садржаји природних наука. 

б) Методика наставе природних наука.  

в) Наставни програм природних наука.  

г) Интегрисање информационих технологија у наставу природних наука. 

д) Унапређивање критичког мишљења или истраживачких вештина код ученика.  

ђ) Оцењивање из области природних наука. 

е) Одговарање на индивидуалне потребе ученика. 

ж) Интеграција садржаја природних наука са садржајима других предмета (нпр. математика, 
технологија).   

Понуђени одговори: Да, Не.

Питање Б: Током последње две године, колико сте укупно сати провели у стручном усавршавању (нпр. 
радионице, семинари итд.) из области природних наука? 

Понуђени одговори: 

1) Ниједан сат.  

2) Мање од 6 сати.  

3) 6–15 сати.  

4) 16–35 сати.   

5) Више од 35 сати.  

Питање В: Колико се осећате припремљеним да предајете следеће теме из природних наука? Ако тема 
није из програма за четврти разред, или нисте задужени да предајете ову тему, молимо Вас да 
означите „Није применљиво.“ 

A. Биологија

Ставке:

а) Особине живих бића и главних скупина живих бића (нпр. сисари, птице, инсекти, цветнице).

б) Основне структуре тела и њихове функције код људи, животиња и биљака.

в) Животни циклуси уобичајених врста биљака и животиња (нпр. човека, лептира, жабе, 
цветница).

г) Особине као резултат наслеђа и/или утицаја околине.
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д) Начин на који физичка својства и понашања помажу живим бићима да преживе у свом 
окружењу.

ђ) Односи у одређеној заједници и екосистему (нпр. прости ланци исхране, однос грабљивац-
плен, утицај човека на животну средину).

е) Људско здравље (преношење и превенција болести, знаци здравља/болести, значај здраве 
исхране и физичке активности).

Б. Физика и хемија

Ставке:

а) Стања материје (чврсто, течно, гасовито) и физичка својства тих стања (запремина, облик), 
начин на који се стање материје мења услед загревања и хлађења.

б) Разврставање материјала на основу њихових физичких својстава (нпр. тежина/маса, 
запремина, провођење топлоте, провођење струје, магнетизам).

в) Смеше и начин њиховог раздвајањa на састојке (нпр. просејавњем, филтрацијом, 
испаравањем, употребом магнета).

г) Хемијске промене присутне у свакодневном животу (нпр. труљење, сагоревање, рђање, 
кување).

д) Уобичајени извори енергије (нпр. Сунце, струја, ветар) и коришћење енергије (грејање и 
хлађење куће, осветљење).

ђ) Светлост и звук у свакодневном животу (нпр. разумевање сенки, рефлексије светлости, 
настајања звука услед вибрације тела).

е) Струја и једноставна електрична кола (нпр. препознавање материјала који су проводници, 
разумевање да струја може да се претвори у светлост или звук, и да струјно коло мора бити 
затворено да би функционисало).

ж) Својства магнета (нпр. одбијање истих полова и привлачење супротних полова, привлачење 
предмета од стране магнета).

з) Силе које изазивају кретање предмета (нпр. гравитација сила привлачења/одбијања). 

В. Географија

Ставке:

 а) Уобичајена својства рељефа Земље (нпр. планине, равнице, пустиње, реке, океани) и 
њихова употреба од стране човека (нпр. земљорадња, наводњавање, развој земљишта).

б) Где се налази вода на Земљи и како се креће кроз ваздух (нпр. испаравање, киша, настанак 
облака, настанак росе).

в) Разумевање да се време може мењати, из дана у дан, из једног у друго годишње доба, и 
према географској локацији.

г) Разумевање шта су фосилни остаци и шта нам они говоре о условима који су владали на 
Земљи.

д) Тела у Сунчевом систему (Сунце, Месец, Земља, и друге планете) и њихово кретање (кретање 
Земље око Сунца и Месеца око Земље).

ђ) Разумевање како се дан и ноћ јављају због  ротације Земље око своје осе, и како се сенке 
мењају у току дана због ротације Земље.

е) Разумевање у каквом су односу годишња доба са годишњим кретањем Земље око Сунца.

Скала за одговор: Није применљиво;  Веома добро припремљен/а; Донекле припремљен/а; 
Нисам добро припремљен/а.
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