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Увпд 
 

„Штп пни кпји уче буду имали јаснију слику пнпга штп се пд оих пчекује, и више разумеју 

каква ће бити оихпва улпга и какви критеријуми кпји ће се кпристити да се утврди јесу 

ли успешн или не, оихпвп учеое ће бити ефикасније.“ 

Диампнд, 1998. гпдине 

Прпмене и захтеви настали у свету рада крајем XX и ппшеткпм XXI века услпвили су 

важне прпмене у свету пбразпваоа. Резултат тпга је да се целпкупан систем пбразпваоа и 

струшнпг усаврщаваоа прганизује пкп пнпга щтп је најважније за пнпга кп учи, пднпснп 

пдгпвпра на питаое – щта је тп щтп ће некп мпћи да уради на крају прпцеса ушеоа? Такп 

се у планираоу, реализацији и евалуацији ушеоа пажоа усмерава на исхпде учеоа. 

Ппстпји пунп дефиниција исхпда, али се кап дпбра радна дефиниција истише следећа:  

Исхпди учеоа су изјаве п тпме шта се пд пплазника пчекује да зна, 

разуме и/или уме да ппкаже накпн завршетка прпцеса учеоа1 

 

Дакле, исхпди гпвпре п знаоима, вещтинама и ставпвима кпје пплазник треба да 

ппседује накпн заврщетка пбуке. Исхпди гпвпре п резултатима ушеоа, не пписују пут дп 

оих, али знатнп плакщавају планираое пвпг пута.  

Увпђеоем исхпда у струшнп пбразпваое и усаврщаваое пдраслих пмпгућенп је 

бпље планираое и прпграмираое наставнпг прпцеса с једне стране, и прецизније 

мереое резултата с друге стране. Пплазећи пд прецизнп дефинисаних исхпда струшнпг 

усаврщаваоа, када имамп „слику“ какп би требалп да се ппнаща заппслени у јавнпј 

управи накпн пбуке, мпжемп да селектујемп садржаје и планирамп пбуку на нашин да 

дпстигнемп предвиђене исхпде. Садржај прпграма и пдабир тематских цела зависе пд 

тпга щта пбукпм желимп да ппстигнемп, пднпснп прпистишу из исхпда. Истп такп, имајући 

на уму исхпде или щта је тп щтп пплазник зна или уме да ради накпн пбуке, мпжемп да 

прганизујемп прпцес вреднпваоа и пцеоиваоа на нашин да прецизнп и пбјективнп 

измеримп у кпјпј мери су нащи исхпди дпстигнути.  

У пвпм дпкументу имаћете прилику да се крпз дефиниције, пбјащоеоа и мнпщтвп 

примера уппзнате са знашеоем, знашајем и применпм исхпда у струшнпм усаврщаваоу 

заппслених, кап и да увидите оихпву вищеструку кприст у пбразпваоу и псппспбљаваоу 

пдраслих. 

                                                           
1
 ECTS Users’ guide, 2015 https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/ects-users-guide_en.pdf 

 

https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/ects-users-guide_en.pdf
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Евалуација

Синтеза

Анализа

Примена

Разумеваое

Памћеое

Блумпва такспнпмија 
 

Писаое исхпда ушеоа је знатнп плакщанп захваљујући раду 

Бенчамина Блума, америшкпг психплпга. Радећи у настави, Блум се 

ппсебнп интереспвап за мисапне прпцесе студената за време 

ушеоа. Оегпв најппзнатији дппринпс пбразпваоу представља 

такспнпмија2 нивпа прпцеса ушеоа. Оегпва коига Такспнпмија 

пбразпвних циљева3 ппстала је щирпкп кприщћена у целпм свету 

кап ппмпћ приликпм припреме материјала за евалуацију ушеоа. У 

опј је пписанa хијерархија прпцеса ушеоа кпја пбјащоава фазе 

ушеоа пд најелементарнијих дп најкпмплекснијих, шиме је 

усппстављен пквир за фпрмулисаое исхпда и за касније 

вреднпваое резултата ушеоа. 

Пригинална такспнпмија, кпју је развип Блум са сарадницима, пднпси се на 

кпгнитивни (сазнајни) дпмен и садржи щест нивпа, кпји су хијерархијски структуирани пд 

најједнпставнијег (памћеоа шиоеница), дп најзахтевнијег кпгнитивнпг прпцеса 

(евалуације). 

 

 

 

 

 

 

Слика 1. Блумпва такспнпмија (левп) и ревидирана такспнпмија (деснп) 

 Блумпви сарадници су касније ревидирали пву такспнпмију (Слика 1). Једна пд 

прпмена, између псталих, састпји се у тпме щтп су птищли кпрак напред пд евалуације 

(прпцене, дпнпщеоа суда п нешему) и дпдали креираое (ствараое нешег нпвпг и 

                                                           
2
 Ппјам такспнпмија пзнашава класификацију/категпризацију/разврставаое 

3
 Taxonomy of Educational Objectives: Тhe Classification of Educational Objectives – Handbook I: Cognitive 

Domain, 1956 

Креираое

Евалуација

Анализа

Примена

Разумеваое

Присећаое
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пригиналнпг)4. За пптребе развпја прпграма струшнпг усаврщаваоа у државнпј управи и 

јединицама лпкалне сампуправе, преппрушујемп кприщћеое ревидиране Блумпве 

такспнпмије5. 

Ппред такспнпмије кпгнитивнпг дпмена, касније су дпврщене и такспнпмије 

афективнпг и психпмптпрнпг дпмена (у наредним ппглављима ћемп ппсветити вище 

пажое свакпм пд оих). Па ипак, с пбзирпм да је у пбразпваоу и ушеоу највећи акценат на 

развпју вещтина мищљеоа и сазнаоа, такспнпмија кпгнитивнпг дпмена је најшещће 

кприщћена у пбразпвнпј пракси.  

Шта су исхпди и какп их фпрмулищемп? 
 

Исхпди су експлицитне изјаве п резултатима учеоа (пднпснп резултатима 

прпграма струшнпг усаврщаваоа), кпје пписују пплазника накпн заврщенпг пбразпвнпг 

прпцеса.  

Исхпди пписују: 

1) Шта пплазник зна,  

2) Шта уме да уради ппд пдређеним 

пкплнпстима, 

3) Какп се ппнаща у пдређеним ситуацијама (кпје 

ставпве и вреднпсти исппљава). 

 

Исхпди пружају инфпрмације и смернице за прганизатпра пбразпвнпг прпцеса и 

реализатпра. Какп се исхпди ушеоа манифестују кап радое, кљушни деп оихпве 

фпрмулације су глагпли. Пни се кпристе у активнпм глагплскпм пблику (активни глагпли) 

и преппрука је да се за сваки исхпд кпристи један активни глагпл. Дпбар исхпд ушеоа је 

кратак и јасан и гпвпри п активнпстима кпје је мпгуће измерити или прпверити (ппазити, 

ппсматрати). Исхпд мпра да буде јасан креатприма, реализатприма и пплазницима пбуке.  

 

                                                           
4
 Знашајна прпмена кпју су Блумпви сарадници (Андерспн и Кретвпл) увели је увпђеое 4 типа знаоа 

(фактишкп, кпнцептуалнп, прпцедуралнп и метакпгнитивнп знаое). У пквиру свакпг пд оих разликују 6 
наведених нивпа знаоа (присећаое, разумеваое, примена, анализа, евалуација, креираое). 
5
 Даља пбјащоеоа, преппруке и примери у пвпм дпкументу написани су у складу са ревидиранпм 

такспнпмијпм, пднпснп такспнпмијпм кпја садржи креираое кап највищи нивп кпгнитивнпг (сазнајнпг) 
дпмена. 
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Ппщта структура за фпрмулисаое исхпда у струшнпм усарщаваоу има следеће 

елементе: 

1. увпдна фраза кпја упућује на завршетак прпцеса учеоа: Пп завршетку прпграма 

пбуке Јавне набавке – планираое и спрпвпђеое... 

2. субјекат - пнај кп учи: пплазник...6 

3. глагпл  кпји указује на активнпст, пднпснп пнп штп је пплазник у стаоу да уради 

(у трећем лицу једнине садашоег времена): навпди... 

4. пбјекат глагпла - указиваое на шта се делује: мпгуће неправилнпсти  

5. ппис услпва ппд кпјима се извпди пдређена радоа или активнпст: у спрпвпђеоу 

ппступка јавних набавки. 

Када пбјединимп све претхпднп ппбрпјане елементе, исхпд из нащег примера 

(изнад) ће имати следећу структуру:  

Пп завршетку прпграма пбуке „Јавне набавке – планираое и спрпвпђеое“, 

пплазник навпди мпгуће неправилнпсти у спрпвпђеоу ппступка јавних набавки.  

Мнпгп шещће ћемп се сусретати са ситуацијама у кпјима је пптребнп да наведемп 

вище исхпда у низу, а кпји су сви резултат једнпг истпг прпграма, нема пптребе за 

ппнављаоем увпдне фразе. У тпм слушају је дпвпљнп једнпм навести увпдну фразу (на 

ппшетку) и пптпм излистати исхпде. Структурпм прпграма струшнпг усаврщаваоа7 

предвиђенп је управп таквп навпђеое исхпда (пднпснп пчекиваних ефеката). 

Ппгледајмп, на пример, какп је мпгуће да се наведу исхпди за пбуку „Превазилажеое 

стреса“: 

Пп заврщетку пбуке, пплазник: 

 Прави разлику између ппзитивнпг и негативнпг стреса; 

 Увиђа када је стрес ппследица страха; 

 Преппзнаје узрпке прпфесипналнпг стреса; 

 Кпристи стратегије превладаваоа стреса у стресним ситуацијама. 

 Ппгледајмп ближе шетврти исхпд из примера кпји гласи: У стресним ситуацијама 

кпристи стратегије превладаваоа стреса. За разлику пд пстала три исхпда, пвде је 

назнашена и ситуација у кпјпј субјекат (пплазник) извпди пдређену активнпст - „у 

                                                           
6
 Термин пплазник пзнашава ушесника/ушесницу у прпцесу струшнпг усаврщаваоа; термин пплазник је 

упбишајен у андрагпщкпм приступу ушеоу и пбразпваоу пдраслих, а какп би се направила дистинкција у 
пднпсу на педагпщки приступ; алтернативнп - пдрасли ушеник (из Впдича за припрему прпграма стручнпг 
усавршаваоа у прганима јавне управе). 
7
 Пбавезни елементи (делпви) прпграма струшнпг усаврщаваоа су прпписани Закпнпм п државним 

службеницима и Закпнпм п заппсленима у АП и ЈЛС. 
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ИСХОДИ: 

 Усмерени на тп щта 

ради пплазник 

 Пписују резултате  

 Нагласак је на 

уппреби наушенпг 

 Лакп су мерљиви 

 Фпрмулищу се кап 

активни глагпли 

ЦИЉЕВИ: 

 Усмерени на тп щта 

ради наставник 

 Пписују намеру  

 Нагласак је на 

мпгућнпстима ушеоа 

 Тещкп су мерљиви 

 Фпрмулищу се у 

пблику гл. именице 

стресним ситуацијама“. Ппис услпва ппд кпјима се извпди радоа је пети елемент ппщте 

структуре за фпрмулисаое исхпда, ппред увпдне фразе, субјекта, активнпг глагпла и 

пбјекта. Међутим, кап и увпдна фраза, ппис услпва ппд кпјима се извпди радоа није 

пбавезан елемент у фпрмулацији исхпда.8 

У пракси пбразпваоа и ушеоа пдраслих, примећенп је ппистпвећиваое исхпда са 

циљевима пбразпваоа, щтп никакп није истп. За заппслене кпји се баве ппслпвима 

струшнпг усаврщаваоа пдраслих у јавнпј управи је важнп да умеју да направе разлику 

између исхпда и циљева ушеоа9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наиме, циљ ушеоа је изјава п намери прпцеса учеоа, инфпрмација п тпме 

щта желимп да ппстигнемп кпнкретнпм пбукпм и кпје се мпгућнпсти пружају 

пплазницима у ппгледу стицаоа и унапређиваоа знаоа и вещтина. Циљ пписује тежоу, 

ппредељеое пнпга кп ппдушава – реализатпра пбуке / тренера и пбразпвне институције. 

Фпрмулище се пписнп и ппмпћу глагплске именице. Мпже да се фпрмулище щире, на 

нивпу пбуке у целини, али и за сваку једницу ушеоа (сегмент садржаја пбуке) ппсебнп.  

Ппгледајмп какп се разлике између циљева и исхпда рефлектују у пракси, на 

примеру пбуке „Општи управни ппступак“: 

 

Циљ пбуке (ппшти циљ кпји се фпрмулише за пбуку у целини): 

 Унапређеое знаоа и вещтина заппслених за впђеое управнпг ппступка и 

                                                           
8
 И пвде, у ппису услпва (кап и у слушају увпдне фразе) треба впдити рашуна да се не ппнавља иста синтагма 

укпликп би се тиме нарущила јаснпст и прецизнпст фпрмулације исхпда. У наведенпм примеру, нема 
пптребе да ппнављамп фразу „у стресним ситуацијама“ у свакпм пд исхпда, већ самп у исхпду у кпм је 
наглащаваое ситуације у кпјпј се извпди радоа важан деп за разумеваое исхпда. 
9
 Деспптпвић, М. Развпј курикулума у струшнпм пбразпваоу: приступ усмерен на кпмпетенције, 2010. 
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рещаваое у управним стварима. 
Циљ једне сесије (јединице учеоа) у пквиру пбуке: 

 Уппзнати пплазнике са ппјмпвима и знашеоем управне ствари и управнпг акта. 
Један пд исхпда пбуке: 

 Пп заврщетку прпграма пбуке Ппщти управни ппступак, пплазник уппређује 
ппјам управне ствари и ппјам управнпг акта. 

 

 Анализпм претхпднпг примера дплазимп дп јпщ једне пдлике знашајне за креатпре 

прпграма струшнпг усаврщаваоа у јавнпј управи, а тп је да се приликпм израде прпграма 

рукпвпдимп преппрукпм један исхпд – једна тематска целина. Садржај прпграма пбуке, 

кпји је представљен крпз елемент10 ппис прпграма и тематских целина, пвиме је 

стављен у функцију ппстизаоа пчекиваних ефеката или исхпда предвиђених пбукпм. На 

пвај нашин, пдабирпм садржаја смп пбезбедили ппстизаое исхпда прпграма с једне 

стране; дпк смп, с друге стране, прецизнп фпрмулисаним исхпдима псигурали мпгућнпст 

пбјективнпг и прецизнпг мереоа резултата на крају пбуке. Какп изгледа „пресликаваое“ 

исхпда у садржај, илустрпваћемп на примеру прпграма пбуке „Јавни насуп“: 

 

Очекивани ефекти у ппдизаоу знаоа и 
вештина пплазника 

Опис прпграма и тематских целина 

Пп заврщетку тренинга, пплазник:  
- Прилагпђава свпј глас и телп садржају и 
оегпвпј важнпсти; 

- Упптреба гласа, дикције и гпвпра тела; 

- Демпнстрира нашине кпнтрпле треме; - Страх и трема и какп их превазићи; 
- Ппзнаје разлишите нашине за ппдизаое 
сампппуздаоа; 

- Развпј сампппуздаоа и сигурнпсти у 
јавнпм наступу; 

- Примеоује правила припреме изјаве за 
медије. 

- Правила припреме изјаве за медије. 

 

Врсте и знашај исхпда ушеоа 

 

Раније смп ппменули да је у пбразпваоу и ушеоу нагласак углавнпм на стицаоу 

знаоа11. Међутим, какп шпвек мпже усвајати знаоа, вещтине и ставпве, гпвпримп п три 

дпмена ушеоа: кпгнитивнпм, афективнпм и психпмптпрнпм дпмену. Сваки пд оих је 

пписан крпз хијерархију нивпа усвпјенпг садржаја, пд најнижег (најједнпставнијег) дп 

                                                           
10

 Пбавезни елементи (делпви) прпграма струшнпг усаврщаваоа су прпписани Закпнпм п државним 
службеницима и Закпнпм п заппсленима у АП и ЈЛС. 
11

 Нереткп је пвај нагласак на „бубаоу“ или репрпдукпваоу (дпслпвнпм ппнављаоу) наушенпг, уместп на 
разумеваоу садржаја, а щтп се ппдстише активнпм изградопм мрежа знаоа пплазника. 
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највищег (најслпженијег). За сваки дпмен ппстпји листа глагпла кпји се мпгу кпристи за 

фпрмулацију исхпда ушеоа и кпје ћемп приказати у наставку. 

У пднпсу на дпмен ушеоа, исхпди се у најщирем смислу мпгу класификпвати на 

следећи нашин: 

 

Важнп је впдити рашуна да сви исхпди ушеоа буду реални узимајући у пбзир све 

релевантне фактпре једне пбуке: време трајаоа, карактеристике и велишину циљне групе, 

кпмплекснпст садржаја, мпгућнпст да пплазници примене знаое на пбуци крпз вежбе, 

распплпживе ресурсе и слишнп. 

Када је реш п брпју исхпда, у литератури не ппстпји пптпуна сагласнпст у вези са 

прихватљивим брпјем исхпда. Међутим, какп варијације кпд разлишитих аутпра нису 

велике, преппрука је да тај брпј за један прпграм пбуке буде између 4 и 812, али свакакп 

не прекп десет јер би тп указивалп на нереална пшекиваоа тренера и прганизатпра 

прпграма пбуке. Наравнп, брпј исхпда ће зависити пд пбимнпсти садржаја кпји се уши и пд 

времена кпје је предвиђенп за ушеое. Ппдсетимп – приликпм креираоа прпграма 

струшнпг усаврщаваоа, преппрушенп је да једнпм исхпду пдгпвара једна тематска 

јединица, из шега следи да ћемп имати ппдједнак брпј исхпда и тема у прпграму. 

                                                           
12

 Важнп је да наппменемп да је у питаоу преппрушени брпј исхпда, а не пбавезни. Брпј исхпда мпже да 
варира у пднпсу на трајаое пбуке, па такп нећемп предвидети исти брпј исхпда за пбуку кпја траје један дан 
и за пбуку кпја траје нпр. пет дана. 

Кпгнитивни исхпди учеоа – усвајаое знаоа и развпј мищљеоа, 

схватаое знашеоа, памћеое, уппщтаваое и груписаое, уппређиваое, 

вреднпваое шиоеница, идеја и теприја; 

Афективни исхпди учеоа - усвајаое и редефинисаое ставпва, 

вреднпсти и интереспваоа и прганизпваое вреднпснпг система кпји 

усмерава и кпнтрплище ппнащаое. 

Психпмптпрни исхпди учеоа - стицаое вещтина, пднпснп кпнтрпла 

над физишким ппкретима, кппрдинација и упптреба мптпрних 

вещтина, кап и спцијалних и интерперспналних вещтина; 



9 
 

Ппдсетимп се щест 

сазнајних нивпа: 

памћеое, разумеваое, 

примеоиваое, 

анализираое, 

евалуираое и 

креираое. 

Приликпм писаоа, треба имати на уму да су 

исхпди на нижим нивпима садржани у исхпдима на 

вишим нивпима и да је дпвпљнп навести глагпл кпји се 

пднпси на највищи нивп. Пвп је јпщ једна пд пдлика 

хијерархијске структуре Блумпве такспнпмије13. На 

пример, акп пшекујемп да на крају курса за израду 

пивпт табела у екселу пплазници сампсталнп 

праве табеле, не треба да кажемп да пплазник 

„идентификује кпраке у изради табеле (знаое), 

даје примере табела (разумеваое) и упптребљава ексел за израду пивпт табела 

(примеоиваое)“. У пвпм слушају дпвпљнп је да напищемп исхпд на највищем (сазнајнпм) 

нивпу, а тп је примеоиваое знаоа. Нащ исхпд ће гласити: „Пп завршетку курса, пплазник 

упптребљава ексел за израду пивпт табела“. Хијерархија исхпда управп знаши да не 

мпжемп дпстићи вищи нивп, укпликп нисмп савладали претхпдни. Другим решима, 

укпликп пплазник уме да примени знаое у вези са садржајем курса, ппдразумева се да је 

претхпднп тај садржај запамтип и разумеп. На пвај нашин мпже се избећи превелик брпј 

исхпда. 

Важнпст исхпда учеоа се пгледа у следећем: 

• Пдређују врсту и пбим ушеоа кпји се претппставља да ће пплазници пбуке 

изградити, 

• Предстваљају смернице пплазницима и јаснп их упућују на резултате кпји се пд 

оих пшекују, 

• Oдређују пблике, метпде и технике струшнпг усаврщаваоа кап и нашин прпвере 

ппстигнућа пплазника пбуке, 

• Пружају пбјективни критеријум за прпцену – плакщавају прпцену ппстигнућа, 

• Гпвпре п сппспбнпстима пплазника, 

• Ппмажу при дефинисаоу кпхерентних јединица ушеоа, 

• Ппмерају фпкус са прпцеса ушеоа на резултате ушеоа. 

 

 

Следе табеле са глагплима кпји се мпгу кпристи за фпрмулацију исхпда ушеоа. 

 

                                                           
13

 У делпвима када се аутпри ппзивају на Блумпву такспнпмију у пвпм дпкументу, мисли се на ревидирану 
такспнпмију кпгнитивнпг дпмена кпја пбухвата креираое кап највищи нивп (важи за дпкумент у целини). 
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Фпрмулисаое исхпда за кпгнитивни дпмен 

 

Ушеое у пбласти кпгнитивнпг дпмена пднпси се на прпцес развпја и 

меоаоа сазнајних структура, на прпцес развпја мищљеоа или 

интелектуалних вещтина ппјединца. Развпј мищљеоа и сазнаоа се мпже 

ппделити на 6 нивпа растуће кпмплекснпсти, пд прпстпг памћеоа 

шиоеница на најнижем нивпу и синтезе на највищем (Прилпг 1). Следи 

табела кпја садржи детаљан ппис свих нивпа пд најнижег (присећаое шиоеница) дп 

највищег (креираое нпвпг садржаја), са листпм глагпла кпје мпжете да кпристите 

приликпм креираоа прпграма струшнпг усаврщаваоа заппслених у државнпј управи и 

јединицама лпкалне сампуправе. 

Нивп Опис нивпа са глагплима за фпрмулисаое исхпда 

Памћеое / 
Присећаое 

Присећаое претхпднп наученпг садржаја 
Ушеник је у стаоу да преппзна и присети се релевантних знаоа из 
дугпрпшне мемприје 

Дефинище, набраја, именује, саппщтава, дуплира, идентификује, пзнашава, навпди, памти, 
пдређује, преппзнаје, препришава, ппдсећа се, ппнавља, репрпдукује, бира, умнпжава. 

 

Разумеваое 
Демпнстрираое разумеваоа чиоеница 
Ушеник уме да прпнађе смисап у усменим, писаним и графишким ппрукама 

Пписује, дискутује, пбјащоава, исказује, прпщирује, даје примере, разјащоава, лпцира, 
парафразира, преппзнаје, превпди, артикулище, даје преглед, интерпретира, дискутује. 

 

Примеоиваое 
Примеоиваое знаоа у пдгпварајућим ситуацијама 
Ушеник уме да примени ппстпјеће ппдатке на нпв нашин и уме да преппзна 
ситуације када је мпгуће да се примене 

Примеоује, упптребљава, илуструје, манипулище, вежба, припрема, излаже, извпди, пбезбеђује, 
усппставља, симулира, демпнстрира, скицира, кпристи, дппуоава, ппказује, интерпретира, 

пткрива, рещава. 
 

Анализираое 

Рашчлаоаваое елемената или идеја и упчаваое оихпвпг 
међуспбнпг пднпса 
Ушеник уме да разликује ппјединашне делпве и оихпв међуспбни пднпс, 
кап и оихпв пднпс према целини и ппщтпј намени 

Анализира, уређује, ращшлаоује, ппвезује, уппређује, супрптставља, испитује, експериментище, 
мпделује, наглащава, пспправа, пдваја, дели на маое делпве, категпризује, тестира, упблишава, 

сажима, упшава, разликује, ппставља питаоа, класификује, расппзнаје, истражује. 
 

Евалуираое 
Дпнпшеое судпва и правдаое пдлуке  
Ушеник зна да дпнесе суд и да пправда свпју пдлуку дпказима и јасним 
критеријумима 
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Пцеоује, сумира, прпцеоује, аргументује, ппреди, супрптставља, закљушује,  прпрашунава, 
евалуира, предвиђа, ппдржава, вреднује, разматра, рангира, пдмерава, даје валиднпст, 

верификује, расправља, брани, дпнпси суд, дебатује, тестира, прпверава, критикује, тумаши, 
заступа, пдређује припритете, пдлушује. 

 

Креираое 
Ствараое нпвпг садржаја 
Ушеник зна да сппји елементе у функципналну целину: да ствпри нпв 
прпизвпд или угап гледаоа 

Дизајнира, мпдификује, кпнструище, развија, псмищљава, прилагпђава, креира, фпрмулище, 
планира, прпизвпди, саставља, генерище, прганизује, репрганизује, преуређује, кпмбинује, 

меоа. 
 

 

 За пбјащоеое нашина на кпји кпристимп дате глагпле за фпрмулисаое исхпда у 

струшнпм усаврщаваоу заппслених у јавнпј управи, узећемп пример исхпда за пбуку 

„Вештине кпмуникације“: 

 Пп завршетку пбуке, пплазник: 

Памћеое - Дефинище знашај и сврху интерперспналне кпмуникације. 

Разумеваое - Пбјащоава разлику између успещне и неуспещне кпмуникације. 

Примеоиваое - Демпнстрира технику активнпг слущаоа. 

Анализираое - Анализира невербалну кпмуникацију сагпвпрника. 

Евалуираое - Сумира сагпвпрникпве пдгпвпре у циљу прпцене успещнпсти 
кпмуникације. 

Креираое - Мпдификује ппвратну инфпрмацију у складу са ситуацијпм и 
пкплнпстима у кпјима се пдвија кпмуникација. 

 

У претхпднпм примеру смп навели исхпде за свих щест нивпа у развпју мищљеоа 

пплазника. Међутим, у пракси је вепма тещкп дпстићи вище нивпе. Резултати ушеоа 

пплазника зависе пд свих елемената прпграма - циљева, пблика, метпда и техника кпје се 

кпристе у настави, времена трајаоа пбуке и др. Трудите се да будете реални у 

пдређиваоу нивпа дп кпг пплазници мпгу да стигну у савладаваоу садржаја пбуке. На 

пример, укпликп тпкпм пбуке самп презентујете градивп, не мпжете пшекивати да 

пплазници умеју да примене наушенп. Самп слущаоем предаваоа, пплазник мпже да 

дпстигне нивп знаоа (мпже да запамти и ппнпви шиоенице и инфпрмације) или 

разумеваоа (уме да пбјасни и наведе примере у вези с темпм предаваоа). Из тпг разлпга, 

укпликп сте исхпдима предвидели да пплазници активнп примеоују стешена знаоа у 
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пракси, тп захтева да им пбезбедите мпгућнпст да вежбају примену наушенпг тпкпм 

пбуке14. 

Фпрмулисаое исхпда за психпмптпрни дпмен 

 

Психпмптпрни дпмен примарнп истише вещтине кпје укљушују 

кппрдинацију мпждане и мищићне активнпсти. У фпкусу пвпг дпмена је 

стицаое вещтина, пднпснп кпнтрпла над физишким ппкретима, 

кппрдинација и упптреба мптпрних вещтина. Ппред тпга, психпмптпрни 

дпмен пбухвата и развпј спцијалних и интерперспналних вещтина (нпр. 

кпмуникације). У изградои вещтина пплазник прплази пут пд имитације или ппсматраоа 

другпг какп извпди пдређену радоу, прекп сампсталнпг извпђеоа, усаврщаваоа 

спретнпсти и сампсталнпсти у раду, изврщаваоа радое пп навици, па дп усвајаоа кпје 

представља највищи нивп психпмптпрнпг дпмена. 

Нивп Глагпли за фпрмулисаое исхпда 

Имитација  Прати, ппсматра, преппзнаје, увиђа, примећује. 

Манипулација  Извпди, имплементира, ради ппд надзпрпм, вежба, ппнавља. 

Прецизнпст  Демпнстрира, кпнтрплище, спрпвпди, ппвећава брзину, ппказује 
спретнпст. 

Артикулација  Рещава, кпмбинује, кппрдинира, ради пп навици, успещнп изврщава. 

Усвајаое  Прилагпђава, разрађује, усаврщава, гради, кпмбинује. 

 

На пснпву истраживаоа литературе, ппузданп се мпже тврдити да је пвај дпмен 

најмаое разматран пд стране Блума и оегпвих сарадника. Ипак, ппстпје аутпри кпји су се 

бавили пвпм хијерархијпм пппут Дејва (Dave, 1970). 

 

 

                                                           
14

 Вежбаое примене наушенпг мпгуће је пбезбедити упптребпм разнпврсних метпда и техника тпкпм пбуке, 
кап щтп су симулација, демпнстрација, студија слушаја, игра улпга и друге. Вище п оима мпжете прпнаћи 
кликпм на линк https://www.napa.gov.rs/extfile/sr/2060/OBLICI_METODE_I_TEHNIKE_.c.PDF 
 

https://www.napa.gov.rs/extfile/sr/2060/OBLICI_METODE_I_TEHNIKE_.c.PDF
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Фпрмулисаое исхпда за афективни дпмен 

 

Иакп се кпгнитивни дпмен Блумпве такспнпмије највище кпристи, Блум је 

са срадницима врщип истраживаоа и у пквиру афективнпг дпмена - 

ушеоа ставпва, псећаоа и вреднпсти. Ушеое у пбласти афективнпг 

дпмена је важнп затп щтп ставпви, вреднпсти и интереспваоа усмеравају 

и кпнтрплищу целпкупнп ппнащаое ппјединца и тиме утишу на друга два 

дпмена – кпгнитивни и психпмптпрни. На пример, заппслени у јавнпј управи мпже да 

ппзнаје Закпн п ппщтем управнпм ппступку (кпгнитивни дпмен), мпже се десити и да је 

усаврщип вештину ппступаоа у управним стварима дп нивпа прецизнпсти (психпмптпрни 

дпмен), али да ли ће у свпм раду са странкама заиста и ппступати пп Закпну или не 

зависиће пд оегпвпг става кпји мпже да буде ппзитиван или негативан (афективни 

дпмен). 

Нивп Глагпли за фпрмулисаое исхпда 

Прихватаое Идентификује, именује, пписује, ппставља питаоа, указује, ппказује 
интереспваое, пбраћа пажоу. 

Реагпваое Пдгпвара, реагује, прилагпђава, прихвата, дпбрпвпљнп ушествује, 
дппринпси, сарађује. 

Вреднпваое Разликује, следи, пправдава, прпсуђује, иницира, усваја, ппказује 
лпјалнпст, изражава. 

Организпваое  Меоа, уређује, брани, ставља у пднпс, кпмбинује, интегрище, 
адаптира, рангира, групище. 

Усвајаое Демпнстрира, примеоује, кпристи, заступа, дпказује, ппдржава, даје 
пправдаое. 

 

У табели (изнад) су наведени глагпли кпји се мпгу кпристити за фпрмулисаое 

афективне или емпципналне кпмппненте ушеоа, где је најнижи нивп усвајаоа 

прихватаое или спремнпст за пријем инфпрмација, а највищи је усвајаое или 

интернализација увереоа, ставпва и идеја. 
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Прпверите да ли сте дпбрп фпрмулисали исхпде! 

 

 Укпликп сте пажљивп шитали пбјащоеоа и пратили упутства у пвпм дпкументу кпја 

се пднпсе на фпрмулисаое и знашај исхпда у прпграмима струшнпг усаврщаваоа 

пдраслих, требалп би да пред спбпм имате фпрмулисане пдгпварајуће исхпде за прпграм 

пбуке кпји развијате. Да ли желите да будете сигурни да су исхпди кпје сте излистали у 

прпграму пдгпварајући? Какп бисмп вам плакщали финалну прпверу, саставили смп чек 

листу у кпјпј смп ппбрпјали пснпвне карактеристике исхпда15 у прпграмима пбуке 

намеоених струшнпм усаврщаваоу заппслених у државнпј управи и јединицама лпкалне 

сампуправе. Дакле, исхпди у ващем прпграму су задпвпљили стандарде укпликп: 

 Исхпд ушеоа ппшиое активним глагплпм 

 У једнпм исхпду ушеоа је самп један активни глагпл 

 Активни глагпл кпјим ппшиое исхпд ушеоа је јасан и прецизан 

 Упптребљени активни глагпл директнп пдржава нивп траженпг ушеоа 

 Исхпд ушеоа је ппзитивнп фпрмулисан (гпвпри п пнпме щтп некп мпже да 

уради) 

 Исхпд ушеоа је дпстижан (мпгуће га је ппстићи у пквиру датпг времена и 

распплпживих ресурса) 

 Исхпд ушеоа гпвпри п пнпме щта се пд пплазника пшекује, а не пписује 

активнпсти тренера 

 Исхпд ушеоа је мпгуће прпверити/измерити 

 Брпј исхпда за једну пбуку је пдгпварајући (4-8)16 

 Свакпм пд исхпда пдгпвара једна тематска целина прпграма (прпграм струшнпг 

усаврщаваоа садржи ппдједнак брпј исхпда и тематских целина) 

 Језик кпји се кпристи при фпрмулацији исхпда ушеоа је јасан и разумљив. 

                                                           
15

 Пднпси се на исхпде у прпграмима за струшнп усаврщаваое заппслених у јавнпј управи. У литератури мпгу 
да се нађу разлишита схватаоа и фпрмулације исхпда. Међутим, за пптребе уједнашаваоа и 
стандардизације у креираоу и реализацији прпграма пбуке у јавнпј управи, у пвпм дпкументу смп 
ппставили стандарде за фпрмулисаое исхпда и преппруке у ппгледу оихпвпг брпја. 
16

 Пвај брпј мпже да варира у зависнпсти пд дужине трајаоа пбуке (ппгледати ппглавље п врстама исхпда у 
пвпм дпкументу). 
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Акп сте чекирали, пднпснп пптврдили да ващи исхпди задпвпљавају све претхпднп 

ппбрпјане услпве – шеститамп! Исхпди у прпграму кпји сте креирали су урађени према 

стандарду. Међутим, акп сте на једну (или вище) ставки у шек листи пдгпвприли пдришнп, 

мплимп вас да се вратите на ппшетак дпкумента и ппнпвп прпшитате упутства за 

фпрмулисаое исхпде, кап и да анализирате примере у кпјима су дате исправне и 

неисправне фпрмулације. 
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Прилпзи 
 

Прилпг 1. Илустрација 6 сазнајних нивпа ревидиране Блумпве такспнпмије са глагплима кпји се 

мпгу кпристити за фпрмулисаое исхпда ушеоа. 
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