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Извод, ИЗ: У овом раду испитивана је повезаност степена 

развијености кључних компетенција код ученика, 

улоге наставника и облика наставе у школама и 

других фактора подучавања, са освртом на 

резултате ПИСА студије од 2000. године до данас. 

Циљ рада јесу практичне импликације у настави за 

развој кључних компетенција код ученика. Под 

кључним компетенцијама подразумевају се оне 

компетенције које су важне за живот у савременом 

друштву, попут читалачке, математичке и научне 

писмености. На основу резултата претходних 

ПИСА тестова испитивало се да ли постоји 

повезаност између постигнућа ученика и система 

образовања који је у датим државама доминантан. У 

раду је приказано како су на основу ПИСА резултата 

Пољска и Немачка увеле промене у образовању које 

су довеле до континуираног раста у резултатима 

код наредних тестирања. Ове промене указују на 

који је начин развој кључних компетенција код 

младих одржив. У раду је приказана и јединственост 

финског образовања и како је финска образована 

политика реаговала на међународне идеје о 

образованој реформи 80-их година 20. века. 

Приказани су важни факторе у образованом систему 

који утучу на развој ових компетенција, укључујући 

сам физички и социјални контекст школског 

окружења, као и бенефити хуманистичког 

образовања у пракси. 
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Abstract, AB: This master’s degree thesis examines the connection 
between the degree of development of key competencies 
among students, the role of teachers and the form of 
teaching in schools, and other teaching factors, with 
reference to the results of the PISA study from 2000 to 
the present day. The aim of the work is the practical 
implications in teaching for the development of key 
competencies in students. Key competences are those 
competences that are important for life in modern society, 
such as reading, mathematical and scientific literacy. 
Based on the results of previous PISA tests, it was 
researched whether there is a connection between 
student achievement and the education system that is 
dominant in the given countries. The thesis shows how, 
based on the PISA results, Poland and Germany 
introduced changes in education that led to continuous 
growth in the results of subsequent tests. These changes 
indicate how the development of key competencies 
among young people is sustainable. The paper also 
shows the uniqueness of Finnish education and how 
Finnish educational policy reacted to international ideas 
about educational reform in the 80s of the 20th century. 
Important factors in the educational system that affect the 
development of these competencies are presented, 
including the physical and social context of the school 
environment, as well as the benefits of humanistic 
education in practice. 
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