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У ра ду су ана ли зи ра на пи та ња ко ја се од но се на мо ти ва ци о ну кли му 
у шко ли. Тре ти ра не су вр сте мо ти ва ци је ко је су нео п ход не за ака дем ски 
на пре дак, из не ти су не ки са вре ме ни те о риј ски прин ци пи мо ти ва ци је ко ји 
пред ла жу ко ре ни те про ме не ква ли те та са да шње мо ти ва ци о не кли ме у шко-
ли и дат је пре глед не ко ли ко ис тра жи ва ња ко је са гле да ва ју ко ре ла тив ни од-
нос мо ти ва ци је и ис хо да еду ка ци је, ис ти чу ћи да мо ти ва ци ја сна жно ути че 
на ква ли тет из во ђе ња школ ских за да та ка. 

КЉУЧ Не Ре ЧИ: мо ти ва ци ја, успе шност у шко ли, уче ни ци

УВОД

Под мо ти ва ци јом се, у нај оп шти јем сми слу, под ра зу ме ва про цес 
по кре та ња ак тив но сти због оства ри ва ња од ре ђе них циље ва, усме ра ва-
ња ак тив но сти на од ре ђе не објек те и ре гу ли са ња на чи на на ко ји ће се 
по сту пи ти у да тој ак тив но сти (Rot, 2004). У пси хо ло ги ји се сма тра да 
мо ти ва ци ју чи не узро ци и по кре та чи људ ског по на ша ња. У том про це су 
мо ти ва ци ја има ди на мич ку, ин те гра тив ну и ре гу ла тив ну функ ци ју. Ди-
на мич ка функ ци ја се ис поља ва у ин тен зи те ту, ис трај но сти и укуп ној ко-
ли чи ни енер ги је ко ју осо ба ула же у обав ља ње од ре ђе не ак тив но сти, док 
ре гу ла тив на функ ци ја се лек тив но усме ра ва и кон тро ли ше по на ша ње у 
јед ном прав цу. Мо ти ва ци ја има ин те гра тив ну функ ци ју у том сми слу 
што, усме ра ва ју ћи сво ју де лат ност пре ма од ре ђе ном циљу, об је ди њу је 
све про це се у це ли ну, као и ка па ци те те лич но сти ре ле вант не за до сти за-
ње ода бра ног циља (Schunk et al., 2008). 
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Мо ти ва ци ја пред ста вља ток, пут и на чин по кре та ња ак тив но сти због 
оства ри ва ња од ре ђе них ци ље ва, а чи ни о ци или те жње ко ји по кре ћу на 
де лат ност и ко ји усме ра ва ју ту ак тив ност на зи ва ју се мо ти ви (лат. мо вео 
– кре та ти). Они под ра зу ме ва ју сло жен си стем ко ји об у хва та под сти ца је, 
пре фе рен ци је, по ри ве, те жње, или же ље ка не ком ци љу. Мно го број ни су 
и пре ма по ре клу под сти ца ја мо гу ће је раз у ме ти две вр сте мо ти ва – уну-
тра шње (ин трин зич не) и спо ља шње (екс трин зич не) (Zim mer man, 2008). 

Уну тра шња мо ти ва ци ја је де фи ни са на као рад ка не кој ак тив но сти 
кроз ин хе рент ну са тис фак ци ју и на ста ла је из уну тра шњих по бу да, те 
по чи ва на са мој ак ци ји (ва жно је уче ство ва ти) (Schunk et al., 2008). Из-
во ри ште спо ља шње мо ти ва ци је ве за но је за фак то ре из ван ин ди ви ду у-
ма, ван уну тра шњих по бу да и она по чи ва на оства ри ва њу ци ље ва (ва жно 
је по бе ди ти) (Petz, 2005). 

Ка да де ло ва ње по кре ће мо тив ве зан за за до вољ ство ка ак тив но сти, 
по сти жу се ква ли тет ни ји ре зул та ти и ак тив ност пред ста вља на гра ду са-
му по се би (De ci, 2004). Код мо ти ва ци је до ми нант но мо ду ли ра не спо-
ља шњим фак то ри ма (на гра дом или по хва лом), де ло ва ње пре ста је да бу-
де ва жно, на гра да или по хва ла по ста је ре ле вант на, те се гу би ствар ни 
сми сао и за до вољ ство то ком ак тив но сти (Ла лић-Ву че тић 2007; Schoon, 
2008). 

Са вре ме не те о ри је мо ти ва ци је до ка зу ју зна ча јан ефе кат уну тра шње 
мо ти ва ци је на учи нак у шко ли, код свих уче ни ка об у хва ће них шко ло-
ва њем без об зи ра на ква ли тет њи хо вих спо соб но сти. Уче ни ци ко ји уче 
из ра до зна ло сти, же ље за иза зо вом, ком пе тен ци јом и са мо о пре де ље њем 
по ка зу ју ви ши ни во пер фор ман си и учин ка у раз ре ду, не го они од ко јих 
се то оче ку је на осно ву про це ње них ни воа ин те ли ген ци је, тј. по ка зу ју 
ви ша по стиг ну ћа од оних ко ја су уна пред прет по ста вље на  ни во ом раз-
во ја спо соб но сти (Switzky, 2006).

Сто ти не хи ља да апа тич них уче ни ка на пу шта ју шко ле сва ке го ди не, 
да за поч ну жи вот у не за по сле но сти, си ро ма штву, кри ми на лу и пси хо-
ло шком му че њу. Пре ма Кли фор до вој (Clif ford, 1990), сто пе ма ло лет-
нич ког на пу шта ња шко ле ко је се кре ћу од 40-60% у Бо сто ну, Чи ка гу, 
Лос Ан ђе ле су, Де тро и ту и дру гим ве ли ким аме рич ким гра до ви ма. Ђач-
ка апа ти ја, ин ди фе рент ност и ни ска по стиг ну ћа ти пич ни су пред зна ци 
на пу шта ња шко ле. Шта узро ку је ове симп то ме? Има ли ле ка? Да би смо 
мо гли да ре ша ва мо ове про бле ме, мо ра мо да при зна мо да је ова ква си-
ту а ци ја у школ ству ши ром све та у пр вом ре ду мо ти ва ци о ни про блем, 
а не фи зич ки, ин те лек ту ал ни, фи нан сиј ски, тех но ло шки, кул тур ни или 
про блем на ста вог ка дра. Да кле, мо ра мо се окре ну ти мо ти ва ци о ним те-
о ри ја ма и ис тра жи ва њи ма као те ме љу за пре и спи ти ва ње овог про бле ма 
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и на ла же ње ре ше ња. У овом ра ду би ће из не ти не ки са вре ме ни те о риј-
ски прин ци пи мо ти ва ци је ко ји пред ла жу ко ре ни те про ме не мо ти ва ци о-
не кли ме у шко ли. Та ко ђе, би ће дат пре глед не ко ли ко ис тра жи ва ња ко је 
тре ти ра ју ко ре ла тив ни од нос мо ти ва ци је и ис хо да еду ка ци је. 

Зна чај мо ти ва ци је у шко ли

Мо ти ва ци ја је је дан од нај ва жни јих аспе ка та про це са са вла да ва ња 
на став ног гра ди ва, јер има ин те гра тив ну и ди на мич ку функ ци ју у про-
це су обра зо ва ња (Müller et al., 2006). 

Мо ти ва ци ја у обра зов но-вас пит ном про це су, као ком плек сни ен ти-
тет у пси хо-фи зич ком сми слу уче ни ка об у хва та на пор, са мо е фи ка сност, 
са мо ре гу ли са ње, ин те рес, кон тро лу, усме ре ност ка ци љу и дис по зи ци ју 
ка уче њу (Prtlјaga, 2008). Уче ње се све ви ше тре ти ра као ак ти ван, кон-
струк ти ван, са мо ре гу ли сан про цес. Да би уче ни ци по сте пе но по ста ја ли 
не за ви сни од на став ни ка, као су бјек та спо ља шње ре гу ла ци је, по треб но 
је да бу ду мо ти ви са ни за ак тив но уче ство ва ње у про це су на ста ве, ори-
јен ти са ни на сво је по тре бе и раз вој сво је ауто но ми је (жи ро па ђа, 2008). 
Из тих раз ло га се ис тра жи ва ња у обра зов ном про це су све ви ше усме ра-
ва ју на оспо со бља ва ње уче ни ка за са мо ре гу ла ци ју про це са уче ња (Мир-
ков, 2007).

Мо ти ва ци ја уче ни ка не сум њи во пред ста вља јед ну од кључ них од-
ред ни ца ствар них до ме та на ста ве. На и ме, мо ти ва ци ја је ва жна не са мо 
за то што до при но си по стиг ну ћу уче ни ка, већ и за то што са ма по се би 
пред ста вља зна ча јан обра зов ни ис ход (Ames, 1990). Раз у ме ва ње мо ти ва-
ци је уче ни ка мо же да по мог не уна пре ђе њу ква ли те та на ста ве, од но сно 
кре и ра њу та квог на став ног ам би јен та ко ји про мо ви ше ан га жо ва но и ис-
трај но уче шће уче ни ка.

Про цес уче ња ко ји уче ни ци ма пру жа мо гућ ност соп стве ног из бо ра, 
под сти че њи хо ву ауто но ми ју, ува жа ва њи хо ве ин ди ви ду ал не по тре бе, 
де лу је под сти цај но на раз вој мо ти ва ци је и на ква ли тет уче ња. Уче ни ци 
с та квим ис ку стви ма у уче њу ре ђе из о ста ју с на ста ве и ис ка зу ју ма ње 
оме та ју ћих по на ша ња у раз ре ду (we in ber ger, & McCombs, 2001, пре ма 
Бе зи но вић и сар., 2010). До са да шња обра зов на прак са ко ја на гла ша ва 
кон тро лу уче ни ка и њи хо вог уче ња,  као и до слов но пам ће ње ве ли ких 
ко ли чи на ин фор ма ци ја, јед но став но не мо же да под стак не раз вој спо-
соб но сти и ком пе тен ци ја по треб них за успе шно уче ње (McCombs, & Mil-
ler, 2007, пре ма Бе зи но вић и сар., 2010). Раз вој спо соб но сти са мо ре гу-
ли шу ћег уче ња у но ви је вре ме се сма тра јед ним од нај ва жни јих ци ље ва 
обра зов ног про це са, те је ис ка зан и у до ку мен ти ма европ ске обра зов не 
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по ли ти ке као ком пе тен ци ја „учи ти ка ко учи ти“, јед на од осам те мељ них 
ком пе тен ци ја ко је би европ ски обра зов ни си сте ми тре ба ло да раз ви ја ју 
(Ho skins & Fre driks son, 2008). Основ ни еле мен ти са мо ре гу ла ци је уче ња 
су пла ни ра ње, пра ће ње и кон тро ла вла сти тог уче ња, те ре флек си ја, од-
но сно вред но ва ње вла сти тог учин ка на кон уче ња (Zim mer man & Kit san-
tas, 2005).

По ста вља се пи та ње ко ји су то по кре та чи успе шног школ ског уче-
ња? Пре ма Де ци ју и Ра ја ну (De ci & Ryan, 2000) под по кре та чи ма сма-
тра мо пси хо ло шке мо ти ве, под сти ца је, спо ља шње мо ти ве (екс трин зич-
не) и уну тра шње мо ти ве (ин трин зич не). Пси хо ло шки мо ти ви на ста ју 
пси хич ким раз во јем ин ди ви дуе у дру штву. На пси хо ло шким мо ти ви ма 
се за сни ва ју мно го број ни под сти ца ји за уче ње (сред ства мо ти ва ци је) – 
оце не, хва ље ње, ку ђе ње, так ми че ње. Под сти ца ји ни су пра ви мо ти ви, већ 
су то при вре ме ни ци ље ви, при че му се уче ње до жи вља ва као сред ство да 
се до ђе до од ре ђе ног ци ља. 

Спо ља шњу мо ти ва ци ју из гра ђу је мо и пре по зна је мо ако је уче ни-
ко во по на ша ње усме ра ва но на гра да ма и ка зна ма. Та ко уче ник учи за 
оце ну, да по пра ви оце ну, да му се уки не не ка ка зна, за по хва лу, од ла зак 
на мо ре, да не би био ка жњен... Уну тра шња мо ти ва ци ја под ра зу ме ва за-
ин те ре со ва ност уче ни ка за са му ак тив ност, те му; она ис пу ња ва уче ни ка 
за до вољ ством; уче ник же ли да са зна ви ше, да на пре ду је.

По сту ла ти са вре ме них те о ри ја мо ти ва ци је у шко ли

Са вре ме ни те о риј ски прин ци пи мо ти ва ци је не по др жа ва ју ра ши ре-
не по ја ве и уоби ча је но сти у обра зо ва њу. На овом ме сту на по ме ну ће мо 
че ти ри та кве по јав но сти и по ну ди ти су ге сти је за њи хо ва ре ше ња (Eisen-
man, 2007):

•	 Уме ре на ве ро ват но ћа за успех ва жна је за мо ти ва ци ју

Из ре ка „Ни шта ни је успе шно као успех“ би ла је по кре тач обра зов не 
прак се не ко ли ко де це ни ја. Ап со лут ни успех за уче ни ке по стао је сред-
ство и циљ обра зо ва ња. Је дан од основ них прин ци па са вре ме не те о ри је 
мо ти ва ци је је да за да ци са уме ре ном ве ро ват но ћом успе ха (50%) да ју 
мак си мал но за до вољ ство (El li ot, McGre gor, & Thrash, 2002). Уме ре на ве-
ро ват но ћа успе ха је та ко ђе ва жан део уну тра шње мо ти ва ци је (Hyde & 
Du rik, 2005). Успех ко ји уче ни ци по сти жу на ла ким за да ци ма при пи су ју 
ла ко ћи за да та ка, док се успе шност на екс трем но те шким за да ци ма при-
пи су је сре ћи. Успех ко ји је за бе ле жен на уме ре но те шким или уисти ну 
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иза зов ним за да ци ма уче ни ци об ја шња ва ју у тер ми ни ма лич них на по ра, 
до бро ода бра них стра те ги ја и спо соб но сти, те та об ја шње ња да ју осе-
ћај ве ће ком пе тент но сти, од луч но сти, за до вољ ства, ис трај но сти и лич не 
кон тро ле. До след но овим на ла зи ма из до ме на мо ти ва ци је, те о ре ти ча ри 
уче ња су до ка за ли да су уме ре но те шки за да ци пред у слов за мак си ма ли-
зо ва ње ин те лек ту ал ног раз во ја. У прак си, мно ги еду ка то ри по ста вља ју 
ми ни мал не кри те ри ју ме и стан дар де у на ди да ће обез бе ди ти успех за 
све уче ни ке. Они че сто ума њу ју те жи ну за дат ка, пре ви ђа ју гре шке, не 
ис ти чу не у спе ле по ку ша је, иг но ри шу по гре шан рад, по ка зу ју „са вр ше не 
ра до ве“, ми ни ми зу ју те сти ра ње и на гра ђу ју рад без гре ша ка. Мо ра по-
сто ја ти то ле ран ци ја за пра вље ње гре ша ка у сва кој учи о ни ци, те по сте-
пе ни, а не трај ни успех мо ра би ти онај ар шин ко јим се оце њу је уче ње 
(Eisen man, 2007). 

•	 Спољ на огра ни че ња сни жа ва ју мо ти ва ци ју и рад

Уну тра шња мо ти ва ци ја и учи нак опа да ју кад до из ра жа ја до ла зе 
огра ни че ња као што су при смо тра, оце њи ва ње од стра не дру гих, ро ко-
ви, прет ње, под ми ћи ва ња и на гра ђи ва ња. Спо ља на мет ну та огра ни че ња, 
укљу чу ју ћи ма те ри јал не на гра де, ума њу ју ин те рес за за дат ком, сма њу ју 
кре а тив ност, ште те из вр ша ва њу за дат ка и под сти чу па сив ност код јед-
ног де ла уче ни ка. На мет ну та огра ни че ња та ко ђе на во де уче ни ка да ко-
ри сти „Ми ни макс стра те ги ју“ - да уло жи ми ни мум на по ра по треб них да 
се до би је мак си мал на на гра да (Jo ro nen, 2005). У при лог овим на ла зи ма 
го во ре и сту ди је ко је по ка зу ју да ауто ном но по на ша ње - оно ко је је са-
мо о дре ђе но, сло бод но иза бра но и лич но кон тро ли са но - иза зи ва ви сок 
ин те рес ка за дат ку, кре а тив ност, ког ни тив ну флек си бил ност, по зи тив-
не емо ци је и ис трај ност (De ci & Ryan, 2012; Ђу рић-Здрав ко вић и сар., 
2012). Кре а то ри школ ских про гра ма, као и на став ни ци, оза ко њу ју ака-
дем ске зах те ве, на ме ћу смер ни це, ства ра ју си сте ме на гра ђи ва ња, од ре-
ђу ју обра сце по на ша ња, слу же се опо ме на ма и ко ри сте прет ње, пра ви ла 
и ка зне као ру тин ске стра те ги је за ре ша ва ње про бле ма. Нео п ход но је да 
еду ка то ри за ме не при нуд на, огра ни че њи ма оп те ре ће на по на ша ња, они-
ма ко ји под сти чу ауто но ми ју. Уме сто ми ни мал них кри те ри ју ма, тре ба ло 
би де фи ни са ти ви ше стру ке кри те ри ју ме (ни вое ми ни мал ног, мар ги нал-
ног, про сеч ног, до брог, вр ло до брог и од лич ног по стиг ну ћа) и да ти сло-
бо ду уче ни ци ма да би ра ју оне кри те ри ју ме ко ји ну де оп ти ма лан иза зов. 
Огра ни че ње да је уче ни ку же љу да по бег не, а сло бо да му да је же љу да 
ис тра жу је, про ши ру је и ства ра (Krapp, 2005). 
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•	 Бр за по врат на ин фор ма ци ја по бољ ша ва уче ње

Тре ћи оба ве зан став по дра жа ва ња мо ти ва ци је је да бр за и спе ци-
фич на по врат на ин фор ма ци ја у ве зи ра да ак тив но сти, јер се на тај на-
чин по бољ ша ва уче ње, по том из вр ша ва ње ак тив но сти ве за не за школ-
ски рад и ства ра осе ћај ве ће ком пе тен ци је. По врат на ин фор ма ци ја 
ко ја се мо же ко ри сти ти за по бољ ша ње бу ду ћег ра да има ја ку мо ти ва-
ци о ну вред ност. На жа лост, у раз ре ду је раз ме ра уче нич ких за да та ка 
или ак тив но сти ко је да ју бр зу по врат ну ин фор ма ци ју, чи ни се, ма ла. За 
уче ни ке је ка рак те ри стич но да ура де не ки за да так, а он да че ка ју дан, 
два, па и три (по не кад и не де ља ма) да им на став ник вра ти рад. Ако је 
и до би ју, по врат на ин фор ма ци ја се че сто са сто ји од број ча не или опи-
сне оце не, про пра ће не дво сми сле ним ко мен та ри ма као што је: „Да ли 
је ово нај бо ље што мо жеш?“ или „На ста ви до бро да ра диш!“ Рет ко се 
пре ци зно са оп шта ва шта је до бро, а шта тре ба по пра ви ти. Али, чак и 
кад би на став ни ци при хва ти ли зна чај да ва ња тре нут не, спе ци фич не 
по врат не ин фор ма ци је, про блем са по врат ним ин фор ма ци ја ма би још 
увек био да ле ко од ре ше ња. Ка ко је дан на став ник мо же да дâ свим уче-
ни ци ма из раз ре да тре нут ну по врат ну ин фор ма ци ју о њи хо вим за да-
ци ма? (Lin nen brink & Pin trich, 2002). Од го вор на ово пи та ње је ве о ма 
сло жен, но на ве шће мо не ко ли ко при ме ра ра ди по ја шње ња: уко ли ко 
уче ни ци ра де за дат ке пи сме но, и по врат на ин фор ма ци ја тре ба да бу де 
пи сме на. Ако за да так ра де на ча су, он да на став ник ре зи ми ра за да так 
та ко што екс пли ци ра на чин ре ша ва ња за дат ка, тач но ре ше ње и мо гу ће 
гре шке у ре ша ва њу, итд.

•	 Уме ре ни ри зик је до дат ни под сти цај за по стиг ну ће

Че твр та пре по ру ка до би је на то ком ис тра жи ва ња мо ти ва ци је је да 
уме ре но пре у зи ма ње ри зи ка по ве ћа ва учи нак, ис трај ност, опа жај ну 
ком пе тен ци ју, са мо спо зна ју, по нос и за до вољ ство уче ни ка (Lac ha pel le 
et al., 2005). Од сва ког ри зич ног де ла, би ло да се оно за вр ши успе хом 
или не у спе хом, уче ни ци ко ји ри зи ку ју на у че не што о сво јој ве шти ни и 
из бо ру стра те ги је, а оно што на у че, обич но их под сти че да тра же још 
јед ну мо гућ ност за пре у зи ма ње ри зи ка. Пре у зи ма ње ри зи ка, на ро чи то 
оно уме ре но, ми са о на је ак тив ност, ко ја исто вре ме но тро ши и ства ра 
енер ги ју. Уме ре но пре у зи ма ње ри зи ка ће се нај че шће де ша ва ти: ка да је 
ве ро ват но ћа успе ха за сва ку ал тер на ти ву ја сна и не дво сми сле на, ка да су 
на мет ну та спољ ња огра ни че ња ми ни мал на, ка да је при сут на ва ри ја бил-
на „ис пла ти вост“ (вред ност успе ха је ве ћа што је ри зик ве ћи), на су прот 
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фик сној „ис пла ти во сти“ и ка да се ко ри сти од пре у зи ма ња ри зи ка мо гу 
пред ви де ти (Eisen man, 2007).

Про мо ви са ње уну тра шње мо ти ва ци је у раз ре ду

Про гра ми еду ка ци је ко ји се умно го ме осла ња ју на екс тер но на гра-
ђи ва ње и под сти ца је у ци љу про ме не успе шно сти у уче њу код уче ни ка 
мо гу би ти у су прот но сти са ми шље њи ма и при сту пи ма на ста ви ко је под-
у пи ру са вре ме не те о ри је уну тра шње мо ти ва ци је. За ви сност од та квих 
под сти ца ја као што су оце не, ма те ри јал не на гра де, бо до ви, по хва ла од 
стра не на став ни ка и дру ги срод ни по ступ ци ко ји укљу чу ју на гра ђи ва ње 
она квог по на ша ња ка кво же ли на став ник, тре ба па жљи во да се ис пи та 
(Haywo od, 2006). 

Ово сва ка ко не под ра зу ме ва пред ла га ње на став ни ци ма да у пот-
пу но сти од ба це ову  ме то до ло ги ју у учи о ни ца ма. Мно го је по зи тив них 
ак ци ја ко је се мо гу спро ве сти ко ри шће њем ових тех ни ка и оне су за и-
ста де ло твор не за по у ча ва ње основ них ака дем ских ве шти на. Про блем 
са ова квим на став ним при сту пи ма је, ме ђу тим, у то ме да су они са ми 
по се би не до вољ ни за под сти цај зна чај ног по бољ ша ња у уче њу (Har ter, 
2001). Да би има ли ду го роч ни ју де ло твор ност, при сту пи тре ба да бу ду 
ве за ни за ши ру на став ну стра те ги ју или мо дел чи ји је крај њи циљ фо ку-
си ра ње на ин тер на ли за ци ју и раз вој уну тра шње ори јен та ци је ка уче њу. 
Ако на став ни ци хо ће да одр же ни во и ге не ра ли зу ју ефе кат сво је на ста-
ве, овај ду го роч ни циљ мо ра да бу де крај њи циљ сва ког про гра ма за ин-
ди ви ду ал но обра зо ва ње де те та (Switzky & Haywo od, 1991). 

У сва ком слу ча ју, не би се сме ло ту ма чи ти да је спољ на кон тро ла 
раз ред ног уче ња и по на ша ња ко ју вр ши на став ник крај њи ду го роч ни 
циљ не ког обра зов ног про гра ма. На став ни ци мо ра ју про грам ски да по-
ку ша ју да пре ва зи ђу осла ња ње на об ли ке спо ља шњих под сти ца ја ко ји 
че сто мо гу по ста ти при мар ни сти му лу си за укљу чи ва ње уче ни ка у про-
цес уче ња и да се кре ћу ка ме ди ја ци о ним при сту пи ма ко ји омо гу ћа ва ју 
раз вој уну тра шње мо ти ва ци је (Switzky, 2006).

На став ни ци мо ра ју да обра те ви ше па жње на ди на ми ку ме ди ја ци-
је (тј. сна гу по де ље не од го вор но сти и ко му ни ка ци је из ме ђу на став ни ка 
и уче ни ка у про це су на ста ве) ако же ле да про мо ви шу уну тра шњу мо-
ти ва ци ју и зна чај но по бољ ша ње ква ли те та обра зо ва ња у на став ној ин-
тер ак ци ји. Кроз па жљи во во ђе ну ин тер ак ци ју на став ник-уче ник, де те 
из гра ђу је но ви стра те шки при ступ за дат ку или но во схва та ње ко ра ка 
ко ји су по треб ни за из вр ша ва ње тог за дат ка. То је ког ни тив ни аспект. С 
дру ге стра не, на осно ву то га што је уву чен у ин тер ак ци ју ори јен ти са ну 
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ка по сти за њу ци ља под вођ ством на став ни ка, уче ник ће тра жи ти да бо-
ље раз у ме за што на ста вља ти ак тив ност на од ре ђе ни на чин и ко ји је њен 
сми сао. Ре зул тат то га је по ве ћа на мо ти ва ци ја за уче ње и из вр ша ва ње 
за да та ка. Ак тив но уче шће де те та и сми сао од го вор но сти за за јед нич ки 
циљ као по сле ди ца ин тер ак ци је до во ди до ве ћег сми сла уну тра шње мо-
ти ва ци је (Ban du ra, 1981). 

Мо ти ва ци ја и ис хо ди еду ка ци је

У не ко ли ко сту ди ја ус по ста вље на је ве за из ме ђу са мо о дре ђе не (уну-
тра шње) мо ти ва ци је и раз ли чи тих ис хо да еду ка ци је у ра зним уз ра сти-
ма, од ра не основ не шко ле до фа кул те та. Не ке од тих сту ди ја (Da o ust, 
Val le rand, & Bla is, 1988; Hyde, & Du rik, 2005) су по ка за ле да су уче ни ци 
ко ји су има ли са мо о дре ђе ни је фор ме мо ти ва ци је за из во ђе ње школ ских 
за да та ка има ли и ви ше шан се да оста ну у шко ли од уче ни ка ко ји су има-
ли ма ње са мо о дре ђе ну мо ти ва ци ју. 

Кон цеп ту ал но раз у ме ва ње и лич но при ла го ђа ва ње ра ни је су под ра-
зу ме ва ни као нај ва жни ји ци ље ви еду ка ци је. Не ко ли ко ско ра шњих ис тра-
жи ва ња је фо ку си ра но на ве зу мо ти ва ци је са овим ис хо ди ма. Чунк и Па-
џерс (Schunk & Pa ja res, 2005) су за кљу чи ли да су уче ни ци мла ђих раз ре да 
основ не шко ле ко ји су има ли ауто ном ни ју мо ти ва ци ју у из во ђе њу школ-
ских за да та ка, по ка за ли и бо ље кон цеп ту ал но уче ње и бо ље пам ће ње у од-
но су на уче ни ке ко ји ни су ис по ља ва ли овај вид  мо ти ва ци је. Је дан ра ни ји 
екс пе ри мент из ве ден од стра не Бен ве ра и Де ци ја (Ben wa re & De ci, 1984) 
по ка зао је слич не ре зул та те ме ђу уче ни ци ма ста ри јих раз ре да основ не 
шко ле. Уче ни ци ко ји су на у чи ли ма те ри јал из школ ских књи га с ци љем 
да то зна ње ис ко ри сте по ка за ли су ви ше ин три зич не мо ти ва ци је за уче ње 
и бо ље кон цеп ту ал но раз у ме ва ње у од но су на уче ни ке ко ји су на у чи ли за-
да то са мо да би про шли тест. 

Слич но то ме, Грол ник и Ра јан (Grol nick & Ryan, 1987) су по ка за ли 
да ка да се тра жи од уче ни ка да на у че за да ти ма те ри јал да би им по сле 
ис пи та ли зна ње, то је во ди ло ни жим ин те ре со ва њи ма и сла би јем кон-
цеп ту ал ном уче њу, не го ка да су тра жи ли од уче ни ка да на у че исти ма-
те ри јал без по ми ња ња ис пи ти ва ња. Уче ње у усло ви ма оче ки ва ног те ста 
во ди ло је до крат ко трај ног пам ће ња до би је ног уче њем на па мет, ко је се 
из гу би ло на кон јед не сед ми це. 

Гот фри до ва (Gottfried, 1990) је ме ри ла ин три зич ну мо ти ва ци ју за 
од ре ђе не пред ме те, као што су ма те ма ти ка и чи та ње, код уче ни ка мла-
ђих и ста ри јих раз ре да основ не шко ле. Она је про на шла зна чај ну по-
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зи тив ну ко ре ла ци ју из ме ђу ин три зич не мо ти ва ци је и успе ха (ме ре ног 
стан дард ним те сто ви ма и оце на ма на став ни ка). 

Дру га ис тра жи ва ња су фо ку си ра на на лич но при ла го ђа ва ње - тј. 
на афек тив не ис хо де - као што је пред ви ђе но мо ти ва ци о ним ва ри ја-
бла ма. Ва ле ранд и са рад ни ци (Val le rand et al., 1989) су до ка за ли да 
уче ни ци ко ји има ју ве ћу ин три зич ну мо ти ва ци ју по ка зу ју по зи тив ни је 
емо ци је у учи о ни ци, ви ше ужи ва ју у из во ђе њу школ ских за да та ка и 
за до вољ ни ји су шко лом не го уче ни ци чи ји су мо ти ва ци о ни про фи ли 
ма ње ауто ном ни. Ра јан и Ко нел (Ryan & Con nel, 1989) су та ко ђе про на-
шли по зи тив ну ко ре ла ци ју из ме ђу ауто ном них ре гу ла тор них сти ло ва 
и за до вољ ства шко лом, при че му су от кри ли да су ре гу ла тор ни сти ло ви 
с ви ше кон тро ле по ве за ни са ве ћом анк си о зно шћу и сла би јим под но-
ше њем не у спе ха. 

УМЕ СТО ЗА КљУЧ КА

Из на ве де них, као и дру гих сту ди ја (Krapp, 2005; De ci & Mol ler, 
2005; Shoon, 2008;  Schunk, Pin trich, & Me e ce, 2008) за кљу чу је се да уче-
ни ци ко ји су ин три зич но мо ти ви са ни за из во ђе ње школ ских за да та ка и 
ко ји су раз ви ли ауто ном ни ји ре гу ла тор ни стил има ју ви ше из гле да да 
за вр ше шко лу, по стиг ну бо љи успех, по ка жу кон цеп ту ал но раз у ме ва ње 
и бу ду бо ље при ла го ђе ни од уче ни ка са ма ње са мо о дре ђе ним ти по ви ма 
мо ти ва ци је. Сто га вре ди по тру ди ти се и де таљ но ис пи та ти све усло ве 
со ци јал ног, ког ни тив ног и емо ци о нал ног кон тек ста ко ји по ја ча ва ју са-
мо о дре ђе не фор ме мо ти ва ци је.



Александра Ђурић-Здравковић и сар.250

LITERATURA

1. Ames, C.A. (1990). Motivation: what teachers need to know. Teachers College 
Record, 3, 409-421.

2. Bandura, A. (1981). Self-referent thought: A developmental analysis of self-
efficacy. In J. H. Flavel & L. Ross (Eds.), Social cognitive development: Frontiers 
and possible futures (pp. 200-239). Cambridge, England: Cambridge University 
Press.

3. Benware,  C., & Deci,  E. L. (1984).  Quality of learning  with an active versus 
passive motivational set. American Educational Research Journal, 21, 755-765.

4. Bezinović, P., Marušić, I., Ristić Dedić, Z. (2010). Razvoj kratke ljestvice 
učeničkih iskustava s učenjem i nastavom. Odgojne znanosti, 1, 29-44.

5. Clifford, M. (1990). Students Need Challenge, Not Easy Success. Educational 
Leadership, 1, 22-26.

6. Daoust, H., Vallerand, R. J., & Blais, M. R. (1988). Motivation  and education: 
A look  at some important consequences. Canadian Psychology, 29(2a), 172 
(abstract).

7. Deci, E. & Moller, A. (2005). The concept of competence. A starting place 
for understanding intrinsic motivation and self-determined extrinsic self-
regulation. In Elliot, A. & Dweck, C. (Eds.), Handbook of competence and self-
regulation, (pp. 579-597). New York, London: The Guilford Press.

8. Deci, E. & Ryan, R. (2000). The „what“ and „why“ of goal pursuits: Human 
needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227-
268.

9. Deci, E. L. (2004). Promoting Instinsic Motivation and Self-Determination in 
People with Mental Retardation, In Switzky H., Glidden L. M. (Eds.), Personality 
and Motivational Systems in Mental Retardation, International review of research 
in mental retardation, (pp. 1-25), San Diego, CA: Academic Press.

10. Deci, E. L., & Ryan, R., M. (2012). Self-determination theory in health care 
and its relations to motivational interviewing: a few comments. International 
Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 9-24.

11. Đurić-Zdravković, A., Japundža-Milisavlјević, M., Mutavdžić, D. (2012). 
Akademska samoregulacija kod učenika sa lakom intelektualnom ometenošću. 
Specijalna edukacija i rehabilitacija, 3, 383-401.

12. Eisenman, L. (2007). Self-determination interventions. Building a foundation 
for school completion. Remedial and Special education, 1, 2-8.

13. Elliot, A., McGregor, H. & Thrash, T. (2002). The need for competence. In Deci, 
E. & Ryan, R. (Eds.), Handbook of Self-Determination, (pp.361-387). Rochester, 
NY: University of Rochester Press.



МОТИВАЦИОНА КЛИМА У ШКОЛИ 251

14. Grolnick, w. S., & Ryan, R. M. (1987). Autonomy in children‘s learning: An 
experimental and individual difference investigation. Journal of Personality  and 
Social  Psychology, 52, 890-898.

15. Harter, S. (1981). A new self-report scale of intrinsic versus extrinsic orientation 
in the classroom: Motivational and informational components. Developmental 
Psychology, 17, 300-312.

16. Haywood, H. C. (2006). Broader perspectives on mental retardation. Foreword 
to H. N. Switzky & S. Greenspan (Eds.), what is mental retardation? Revised. 
Ideas for an evolving disability in the 21st century (pp. xv-xx) washington, DC: 
American Association on Mental Retardation.

17. Hoskins, B., & Fredriksson, U. (2008). Learning to learn: what is it and can it be 
measured? Luxembourg: European Commission.

18. Hyde, J. & Durik, A. (2005). Gender, competence and self-regulation. In Elliot, 
A. & Dweck, C. (Eds.), Handbook of competence and self-regulation (pp. 375–391). 
New York, London: Guilford Press.

19. Joronen, K. (2005). Adolescents’ subjective well-being in their social contexts. 
Academic Dissertation. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis. 

20. Krapp. A. (2005). Basic needs and the development of interest and intrinsic 
motivation orientations. Learning and Instruction, 15, 381-395. 

21. Lachapelle, Y, wehmeyer, M., Haelewyck, M., Courbois, Y., Keith, K., Schalock, 
R.,Verdugo, M. & walsh, P. (2005). The relationship between quality of life 
and self determination: an international study. Journal of  Intellectual Disability 
Research, 10, 740-744.

22. Lalić-Vučetić, N. (2007). Podsticanje učenika pohvalom i nagradom. Beograd: 
Institut za pedagoška istraživanja.

23. Linnenbrink, E. & Pintrich, P. (2002). Achievement Goal Theory and Affect: An 
Asymmetrical Bidirectional Model. Educational Psychologist, 2, 69-78.

24. Mirkov, S. (2007). Samoregulacija u učenju – primena strategija i uloga 
orijentacija na cilјeve. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 2, 309-328.

25. Müller, F.H., Palekčić, M., Beck, M., wanninger, S. (2006). Personality, motives 
and learning environment as predictors of self-determined learning motivation. 
Review of Psyhology, 2, 75-86.

26. Petz, B. (ur.) (2005). Psihologijski rječnik. Drugo izmijenjeno i dopunjeno 
izdanje, Jastrebarsko: Naklada Slap.

27. Prtlјaga, S. (2008). Kriterijumi ocenjivanja u funkciji motivacije učenika. 
Pedagoška stvarnost, 9-10, 1004-1013.

28. Rot, N. (2004). Opšta psihologija. Beograd: ZUNS. 



Александра Ђурић-Здравковић и сар.252

29. Ryan,  R. M., & Connell,  J.  P. (1989). Perceived  locus of causality and 
internalization. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 749-761.

30. Schoon, I. (2008). A Transgenerational Model of Status Attainment: the 
Potential Mediating Role of School Motivation and Education. National Institute 
Economic Review, 205, 72-82.

31. Schunk D. H., Pintrich P. R., & Meece J. L. (2008). Motivation in education: 
Theory, research, and applications, 3/E. New Jersey: Merrill Prentice Hall.

32. Schunk D. H., Pintrich P. R., & Meece J. L. (2008). Motivation in education: 
Theory, research, and applications, 3/E. New Jersey: Merrill Prentice Hall.

33. Schunk, D. & Pajares, F. (2005). Competence perceptions in academic 
functioning. In Elliot, A. & Dweck, C. (Eds.), Handbook of competence and self-
regulation (pp. 85-104). New York, London: Guilford Press.

34. Switzky, H. (2006). Importance of Cognitive-Motivational Variables in 
Understanding the Outcome Performance of Persons with Mental Retardation, 
In Switzky H., Glidden L. M. (Eds.), Mental retardation, personality, and 
motivational systems, International review of research in mental retardation, (pp. 
1-24), San Diego, CA: Academic Press.

35. Switzky, H. N., & Haywood, H. C. (1991). Self-reinforcement schedules in 
persons with mild mental retardation: Effects of motivational orientation and 
instructional demands. Journal of Mental Deficiency Research, 35, 221-230.

36. Vallerand, R. J., Blais, M. R., BriBre, N. M., & Pelletier, L. G. (1989). Construction 
et validation  de 1‘Echelle de Motivation en Education  [Construction  and 
validation  of  the Academic Motivation Scale]. Canadian Journal of Behavioral 
Sciences, 21, 323-349.

37. Zimmerman, B. J. (2008). Investigating self-regulation and motivation: 
Historical background, methodological developments, and future prospects. 
American Educational Research Journal, 1, 166-183.

38. Zimmerman, B.J., & Kitsantas, A. (2005). The hidden dimension of personal 
competence: self-regulated learning and practice. In: A. Elliott & C.S. Dweck 
(Ed.). Handbook of Competence and Motivation (pp. 204-222). New York: Guilford 
Press.

39. žiropađa, Lj. (2008). Samoevaluacija u nastavi stranih jezika, U: Vučo, J. (ur.) 
Evaluacija u nastavi jezika i književnosti (str. 45-52). Nikšić: Univerzitet Crne 
Gore.



МОТИВАЦИОНА КЛИМА У ШКОЛИ 253

MOTIVATIONAL CLIMATE IN SCHOOL
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SUMMARY

In this work we analyzed the questions that are referring on motivational 
climate in school. we treated the types of the motivations that are neces-
sary for academic progress, we laid out some contemporary theoretical mo-
tivational principles which are suggesting radical changes in quality of moti-
vational climate in school and we reviewed several researches that perceive 
correlation between motivation and outcome of education, pointing out that 
how strongly motivation influences in performing school tasks.
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