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Апстракт. До изузетних постигнућа, експертских овладавања, мајсторских 
извођења и креативних остварења долази се тек после низа година вођене и 
осмишљене праксе или циљем усмереног увежбавања. Реч је о дуготрајној, 
систематски и брижљиво вођеној обуци која поступно, корак по корак, води 
освајању експертизе и остваривању врхунских постигнућа и извођења у разли-
читим областима људских делатности. У овом раду бавимо се улогом циљем 
усмерене праксе у развоју експертског мишљења у науци, њеним каракте-
ристикама и ступњевима развоја. Експертско мишљење у науци одређено је 
као компетенција која се развија кроз учење и бављење одређеном научном 
дисциплином у склопу систематског образовања и обуке, као саставни део 
артифицијелног развоја. Циљем усмерена пракса одвија се у фазама. Битне 
карактеристике односе се на поступно и брижљиво вођено напредовање и 
унапређивање способности које се изводи кроз смислене задатке и релевантне 
активности с обзиром на узраст и ниво овладаности у одређеном домену, уз 
стално усавршавање активности на основу повратних информација ментора. 
На путу развоја експертизе и експертског мишљења у науци, као једном од ви-
дова остваривања даровитости, неопходни су спремност појединца за улагање 
напора, издвајања времена и посвећеност раду, као и могућност и прилика за 
бављење научноистраживачким радом. 
Кључне речи: даровитост, експертско мишљење, експертиза, циљем усмерена 
пракса, циљем усмерено увежбавање.
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Циљем усмерена пракса и увежбавање

До врхунских резултата, експертских овладавања и мајсторских из-
вођења долази се тек после низа година вођене и осмишљене праксе 
или циљем усмереног увежбавања. Циљем усмерена пракса, односно 
увежбавање (енг., deliberate practice – вежбање, пракса, обука) односи 
се на дуготрајну, систематски и брижљиво вођену обуку која поступ-
но, корак по корак, води освајању експертизе и остваривању врхунских 
постигнућа и извођења у различитим областима људског деловања (на-
ука, уметност, спорт и др.). Циљано увежбавање је процес сачињен од 
низа циљем усмерених активности чији је ниво сложености примерен 
индивидуи. Ове активности се понављају, а на основу повратних ин-
формација о њиховом извођењу коригују се и стално усавршавају. Зна-
чај вежбе препознат је још у бихејвиоризму и од психолога који се баве 
когнитивним механизмима и развојем даровитости. О значају истрај-
ности и вођене праксе сведоче емпиријски подаци, биографије и резул-
тати ретроспективних анализа развоја каријера познатих и еминентних 
стваралаца у различитим областима људског деловања, као што су нпр. 
студија Коксове, Терманова лонгитудинална студија, Блумова студија и 
друге (Leman i sar., 2013; Subotnik, 1998; Ward et al., 2007; Winner, 2000). 

Даровитост и освајање експертизе, у било којој области, остварују 
се као круна циљем усмереног, напорног и посвећеног рада. У спорту 
се најчешће говори о тренингу, вежби и дрилу, у музици о вежбању, а у 
науци о пракси и вежбању (о лекарској пракси, о адвокатској пракси или 
нпр. о научноистраживачком раду). Реч је о развоју који се одвија кроз 
учење, у коме се поред специфичности вежбања и праксе у појединим 
областима, истиче активност и дисциплинована посвећеност појединца 
у дужем периоду. 

Мада се експертско не исцрпљује нужно у научном, него се про-
теже и ван граница званичне науке, у овом раду бавићемо се улогом 
вођене, осмишљене праксе и циљем усмереног увежбавања који воде 
остваривању даровитости и развоју експертског мишљења у науци. Екс-
пертско мишљење у науци односи се на: (а) мишљење експерата, однос-
но експертско мишљење као компетенцију која се развија кроз учење и 
бављење одређеном научном дисциплином, те промишљање и освајање 
духа одређене научне дисциплине; (б) знање и начин мишљења одређене 
науке који су уграђени у ту науку у систем њених појмова и знања, који 
је чине и одређују. Развој експертског мишљења и досезање експертизе 
у научним дисциплинама посматра се као један од видова остваривања 
и исказивања развијених форми интелектуалне даровитости у науци. 
Експертско мишљење у науци одређује се као апстрактно, зрело, високо 
специјализовано, засновано на систему научних знања. Ово мишљење 
развија се кроз систематско образовање и дугогодишњу осмишљену 
праксу (Krnjaić, 2005, 2012, 2013). Ради се о сложеном, мултидимензио-
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налном мишљењу које поред когнитивне обухвата и конативну димен-
зију. 

Настанак и развој експертског мишљења у науци везан је за артифи-
цијелни развој (I�ić, 1992; �igotski, 1977, 1996), дуготрајно, систематско,(I�ić, 1992; �igotski, 1977, 1996), дуготрајно, систематско,1996), дуготрајно, систематско, 
институционално образовање и различите облике формалних или сис-
тематских облика учења код којих постоји (свесна) намера за постизање 
специфичних циљева учења. За формално институционално учење и 
формално неинституционално учење (када индивидуа одлучи да, углав-
ном током слободног времена, развија неку компетенцију у одређеној 
области) постоје систематски планиране поједине секвенце учења како 
би се достигли постављени циљеви учења (Gagne, 2005). 

Циљ овога рада јесте разматрање улоге, карактеристика и ступње-
ва развоја циљем усмерене праксе у развоју експертског мишљења у 
науци. У складу са тим, сачињен је преглед релевантних истраживања 
и приступа еминентних аутора који се баве проучавањем експертског 
мишљења.

Значај мотивације за развој и остваривање 
даровитости

Остваривање даровитости и развој талента одвија се кроз систематско 
учење и вежбање током којих се потенцијали трансформишу у постиг-
нућа и вештине високог нивоа овладаности. У теоријским разматрањи-
ма и истраживањима даровитости посебна пажња поклања се улози мо-
тивације у актуелизацији даровитости (Tirri, 2010). Различите концеп-
ције надарености, пре свега имплицитне и развојне концепције (Krnjaić,Krnjaić, 
2012; Maksić, 1993), придају велики значај улози конативних фактора за, 1993), придају велики значај улози конативних фактора за 
развој и испољавање способности па се говори о високом нивоу посвеће-
ности задатку (EricssonEricsson et al., 1990; �aensl��, 1990; �aensl���aensl�� et al., 1986; Renzulli, 1986),), 
односно мотиву за постигнућем (Feldhusen, 2005). Рензули (Renzulli, 
1986) посвећеност задатку (task commitment) одређује као: капацитет за 
велику заинтересованост, фасцинацију и укљученост у проблем, област 
проучавања или облик изражавања; истрајност, издржљивост, одређе-
ност и спремност за тежак и посвећен рад; самоповерење и тежњу за 
постигнућем; способност да се идентификују релевантни проблеми у 
одређеним областима; способност да се буде на главним изворима и то-
ковима размене и новина у датим областима; постављање високих стан-
дарда за сопствени рад; отвореност и прихватање критике од других, 
самокритичност и развијање укуса за лепо и квалитетно у свом раду и 
у раду других људи.

О мотивацији се говори било да се расправља о пореклу, развоју или 
актуелизацији потенцијала. Неки аутори посебно истичу личну актив-
ност и самоостварење појединца (�eller, 2007; Subotnik, 2003). Грубер 
(Gruber, 1986) износи да даровити усмеравају своје активности на ос-
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тварење сопственог глобалног, високо организованог, „професионалног 
плана“. У том смислу, може се говорити о дугорочном плану у контекс-
ту животног циклуса, што важи и за експерте. 

Још у ранијим истраживањима познато је да се интринзичка моти-
вација развија у стимулативној средини, а да мотиву постигнућа, раз-
војно посматрано, претходи мотивација овладавања (Dweck & Elliot, 
1983). Једна од карактеристика даровите деце јесте жудња да овладају 
одређеним доменом. Реч је о интринзичкој мотивацији за усвајањем 
нових знања и заинтересованости која је усмерена баш на одређени 
домен.

Иницијални, рани, подстицаји добијају се најчешће још у породи-
ци, а потом се наставља формално подучавање у чему учитељ, однос-
но ментор има вишеструку улогу (Sosniak, 1990; Sternberg & �en-Zee�,Sosniak, 1990; Sternberg & �en-Zee�, 
2001; Subotnik, 1998). �долесценти чије се породично окружење може, 1998). �долесценти чије се породично окружење може 
описати као стимулативно, структурирано и подржавајуће вољнији су 
да се прихвате праксе и припрема које су неопходне за значајна достиг-
нућа (�оwе, 1995). 

Мотивациони аспекти развоја експертизе

У почетку је већина студија о развоју експертизе била усмерена на 
когнитивни аспект док су афективни и мотивациони били занемарени 
(Elshout, 1995). Шездесетих и седамдесетих година прошлог века пос-
тојало је интересовање да се идентификују људи који имају потенцијале 
за креативност у области науке и технологије, али није било лонгиту-
диналних студија. Следећи приступ био је усмерен на изучавање на-
учника са „сирово“ једнаким искуством и на корелирање мера њихове 
научне изузетности (процењивање креативности, броја публикација и 
сл.) са биографским подацима, самопроценама по релевантним аспек-
тима личног функционисања и скоровима на тестовима когнитивних 
способности. 

У свим овим типовима истраживања потврђен је одређени модел 
односа: научна изузетност иде заједно са раном и дубоком заинтере-
сованошћу за одређену научну област којом се експерт бави, са нешто 
вишом интелигенцијом, склоношћу ка интелектуалним изазовима, ис-
трајношћу, интелектуалном независношћу, и са веома високим нивоом 
професионалног самопоуздања. Експерти су, притом, исказали уве-
рење да се њихове способности у пољу експертизе могу изнова и из-
нова увећавати (Ta��lor & �arron, 1963, prema: Elshout, 1995). Кључно за 
праву подршку високо даровитим и талентованим младима у математи-
ци, природним наукама и области технологије јесте у „мотивационим и 
селф концепт пререквизитима“ (�eller, 2007: 227). Резултати сугеришу 
да преко неког одређеног нивоа експертизе, некогнитивни фактори, као 
што је професионално самопоуздање, доприносе много више изузетнос-
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ти него интелектуални фактори. Ови налази су у складу са одређењима 
значаја некогнитивних фактора за развој и остваривање даровитости, 
како је експлицирао Рензули (Renzulli, 1986). 

Висока предиктивна моћ карактеристика личности за будућу науч-
ну изузетност потиче отуда што су трошкови времена и енергије за досе-
зање врхунских домета експертизе изуетно велики. Уз одређени једнак 
ниво експертизе интелигентнији појединац би превазишао своје мање 
интелигентне вршњаке. У стварном животу, међутим, ниво експертизе 
никад није дат већ мора бити освојен и у том процесу други фактори 
чине велику разлику. Досезање експертизе, на неки начин, следи закон 
праксе, а за праксу су потребни прилике и време. 

Пракса је неопходна али не објашњава висок 
ниво постигнућа у потпуности

Високе способности нису довољане за изузетна постигнућа (Roe, prema: 
Winner, 2000). Само посвећеност развијању и изградњи способности и 
знања у дужем периоду омогућава преображавање потенцијала у пос-
тигнућа. Велики број аутора који се бавио факторима развоја надаре-
ности, генијалности и креативних остварења наглашава праксу (Erics-Erics-
son et al., 1990; �owe, 1995; Subotnik, 1998; Weisberg, 1999), износе се, 1999), износе се 
емпиријски утемељени налази да пракса увећава вештине (Ericsson et 
al., 1990), указује се да је оно што раздваја обично од необичног, у смис-
лу изузетног, управо пракса (Gardner, 1997). 

Разлика између експерата с једне и почетника и лаика с друге стра-
не није само у количини (тачније, великој количини акумулираног) 
знања већ у репрезентацији и структури знања којим владају експерти 
(�ransford et al., 1999; Chi, 2006). Структура знања одређује како екс-
перти уче, размишљају, памте и решавају проблеме, а она се гради на 
основу дуготрајне посвећености, учења и циљаног увежбавања. Учење 
које води експертизи одређује суштинску разлику између потенцијала 
и постигнућа (Freeman, 1995). Пракса и вежба у различитим областима 
имају своје особености, у науци су неопходне, јер се коришћењем аку-
мулираног знања и његовом применом кроз праксу учвршћују постојеће 
схеме знања, стварају нове и гради флексибилно експертско мишљење. 

Током сваког учења и у свим фазама образовања важна је примена 
знања и коришћење наученог. Нека умења можемо развити само ако их 
практикујемо. Почетник, типично у неком реалистичном домену као 
што је нпр. медицинска дијагностика, располаже великом количином 
„свеже“ усвојеног теоријског (тзв. књишког) знања које треба да повеже 
и искористи у практичном раду са пацијентима. Основна тешкоћа иска-
зује се управо у повезивању специфичних података као што је одређена 
бол пацијента, са општим знањима и са свим теоријски релевантним мо-
гућим узроцима те боли (�oshuizen, 1989, prema: Elshout, 1995). Студен-
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тима медицине потребно је неколико година искуства да би формирали 
схеме које им помажу у установљавању ових веза. Поменуте схеме раз-
ликују се од синдрома који представља научни конструкт (преко кога 
се описује кластер симптома). Искуство чини да ове схеме постају све 
операционализованије, а да експерт брже стиже до решења. 

Истраживање еминентних одраслих у различитм областима указује 
да је за постизање експертизе неопходан интензиван тренинг, иако се 
тиме не објашњава висок ниво пoстигнућа у потпуности (�loom, prema: 
Winner, 2000). Предиктори изузетних пoстигнућа у науци су истрајност, 
концентрација и посвећеност, пре него висок ниво интелектуалних спо-
собности (Roe, prema: Winner, 2000). Ипак, ваља имати у виду да су сви 
испитивани научници у студији имали високе интелeктуалне способ-
ности, па можемо закључити да су потребне и високе способности и ис-
трајност. 

Екстензивна пракса, понављање и дрил не воде гарантовано и увек ка 
изузетности. Веровање да ћемо, ако довољно дуго напорно радимо, поста-
ти изузетни у тој делатности Слобода (Sloboda, 1990) назива митом и ту-
мачи га у контексту протестантске радне етике и предузетничке културе. 
Ипак, овај мит сматра вероватнијим од мита о прераној зрелости.

За успех у различитим областима потребна је флексибилна експер-
тиза. Увођење површинских и дубинских структуралних модификација 
у задатке који су постављани лаицима и експертима показало је да пос-
тоји „опасност“ да знање омета, бар неко време или у некој фази, реша-
вање проблема, пре него што олакшава да се на нов начин сагледа про-
блем. Овај посебан аспект или врста експертизе наглашава да експер-
тиза захтева флексибилну примену знања (Sternberg & �en-Zee�, 2001), 
а за то је потребна пракса и искуство у примени знања. Промишљеним 
вежбањем и обуком не само да се граде знање и вештине, него је, за-
право, мајсторско владање постојећим знањем предуслов за стварање 
новине (Leman i sar., 2013). Када је у питању научноистраживалки рад, 
неопходно је омогућити ученицима учешће у научноистраживачким 
пројектима (у различитим фазама и кроз различите улоге) као вид веж-
бања, коришћења и примене академских знања. 

Карактеристике циљем усмерене праксе

Анализе развоја експертизе показују да експерти не достижу супериор-
не нивое овладавања као узгредне ефекте укључивања у активности које 
се односе на одређену област, нити као ефекте краткотрајног тренинга 
и вежбе. Континуиран напредак у извођењима, током вишегодишњег 
периода, повезан је са укључивањем у високо структуриране активнос-
ти осмишљене да унапреде специфичне аспекте експертског извођења 
и да олакшају развој механизама који посредују у том процесу. Смисао 
усвајања когнитивних вештина јесте да подрже континуирано учење и 
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усавршавање. За разлику од искуства које се односи на време проведено 
на задатку, циљем усмерена пракса и циљано увежбавање односи се на 
поступно и вођено напредовање и унапређивање способности које се 
изводи кроз смислене задатке и релевантне активности с обзиром на 
узраст и ниво овладаности у одређеном домену. 

Зато је неопходно одредити и операционализовати шта све подразу-
мевамо под праксом, које активности и садржаје она обухвата, како су 
распоређени с обзиром на узраст и ниво овладаности у одређеном доме-
ну. Потребно је организовати процес учења и обуке кроз смислене за-
датке и релевантне активности за одређену област и направити својевр-
сну матрицу која би била путоказ за организовање и подршку развоју 
способности и развоја експертизе у појединим научним дисциплинама.

Циљем вођена пракса и циљано увежбавање су захтевни и напорни. 
Најрелевантније активности често су баш оне најтеже и најнапорније 
(Weisberg, 1999). Фазу освајања експертизе (о чему нпр. говоре Блум, 
Симонтон и Ериксон) карактерише напорна и систематична пракса, а 
не уживање. Ради се о периоду „припреме у тишини“ (Weisberg, 1999), а 
креативна постигнућа настају као кулминација напорног рада и праксе 
током низа година (�owe, 1995). 

„Правило о десет година“ (ten ��ear rule) односи се на налаз проис-
текао из низа истраживања која указују да врхунским постигнућима у 
некој дисциплини, експертизи и креативности претходи период од око 
десет година преданог рада и систематског улагања времена и напора 
(Elshout, 1995; Gardner, 1997; �owe, 1995; Sternberg & �en-Zee�, 2001; 
�a��es, 1989, prema: Weisberg, 1999). Процењује се да уложено време у 
том периоду износи око 10 000 до 100 000 сати. Ипак, ови квантитатив-
но исказани показатељи својеврсне „акредитације за експерта“ не пред-
стављају апсолутне горње границе. Према мишљењу појединих аутора, 
како наводи Вајсберг (Weisberg, 1999), особа сама одређује број сати које 
је потребно провести у раду и бављењу одређеним проблемом да би се 
квалификовала за мајстора или експерта.

„Правило о десет година“ праксе није универзално. Новија истра-
живања показују да је у неким областима за потпуно овладавање веш-
тинама потребно око шест година, док је у неким другим областима, као 
што је наука, за досезање највиших нивоа потребно и по 20 и 30 година 
посвећене праксе (Ericsson, 2006). Важно је на који начин је организован 
сет активности осмишљен за унапређивање извођења одређених вешти-
на (Ericsson et al., 1990). 
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Фазе развоја експертизе 
и експертског мишљења

У основи, изузетност се не посматра као стабилна карактеристика ин-
дивидуе, већ као карактеристика која настаје у интеракцији јединке са 
одређеним (специфичним) догађајима и ситуацијама (Sloboda, 1990). 
Међу срединским факторима који подржавају, односно ометају развој 
талената посебно се издвајају варијабле које се односе на образовање: 
улога ментора, обученост наставника, могућност за дисциплиновану и 
вођену праксу (вежбу) и одговарајући курикулум (Subotnik, 1998). Када 
говоримо о освајању експертизе, треба имати у виду позицију учени-
ка (почетника), одређену област, односно науку и позицију наставника, 
ментора, као посредника и медијатора између ученика и знања из од-
ређене науке.  

Стратегије подучавања нису једнаке на свим узрастима и у свим фа-
зама учења, а разликују се и с обзиром на дисциплине (Shulemen, prema: 
�ransford et al., 1999; Ward et al., 2007). Потребно је да на нивоу поједи-
них научних дисциплина буду уређени нивои стандарда знања, однос-
но да буду експлицирани: стуктура знања одређене научне дисципли-
не, најважнији кључни појмови, мреже испреплетаних појмова истог и 
различитих нивоа, врсте и нивои знања – тако да се може направити 
матрица интеракције кључних знања и њихових врста и нивоа. Следећи 
корак односи се на одређивање конкретних садржаја и најпримеренијих 
метода и начина подучавања (Krnjaić, 2004, 2005). 

Процес учења посредован је наставником, ментором. Он побуђује 
активне и сарадничке процесе изградње знања и конструкције значења 
(De Corte, 1995). Ментор је задужен за обуку и обезбеђивање услова за 
учење како би се одвијао процес ефикасног учења, а то је индивидуали-
зовано учење усмерено на напредовање, у коме се обезбеђују пракса и 
повратне информације (Grassinger et al., 2010). Ментор има вишеструку 
улогу. Ни у савременим условима, ни за више нивое образовања, ментор 
не губи на значају него се његове улоге мењају, неке нове улоге добијају 
на значају, а долази и до преструктурирања старих улога. 

Ступњеви развоја експертизе. Развој експертизе у различитим до-
менима људских делатности пролази кроз неколико ступњева. На осно-
ву анализе „образовних“ историја талентованих младих и експерата (на 
основу података прикупљених од њих, њихових родитеља и наставни-
ка), најчешће се издвајају три (Sosniak, 1990; Subotnik, 1998) или четири 
ступња (Sternberg & �en-Zee�, 2001). 

Укратко, развојни ток који се може представити преко четири ступња 
почиње од иницијалног излагања детета домену коме ће се оно касније 
посветити, обично у релаксираној и игровној атмосфери (Sternberg &Sternberg & 
�en-Zee�, 2001). Дете ужива, а одрасли препознају да је то евентуално, 2001). Дете ужива, а одрасли препознају да је то евентуално 
област у којој дете обећава и тада се обично прелази на следећи ступањ. 
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Други ступањ најчешће почиње потрагом за одговарајућим учитељем и 
укључивањем у неки вид систематског учења или обуке чије се трајање 
постепено увећава и ако се процени да има смисла, прелази се на сле-
дећи ступањ. Трећи ступањ карактерише посвећеност домену и све веће 
улагање времена и напора. То значи за родитеље често и новчано ин-
вестирање и прелазак на националне или чак интернационалне ниове и 
менторе. На овом ступњу је практично донета одлука о развоју експер-
тизе. Четврти ступањ одликује упућеност и овладаност. Адолесцент или 
одрастао, сада већ експерт, у приличној мери је овладао релевантним 
знањима и креће у креативно одређивање сопственог пута кроз домен и 
формирање сопственог начина, стила по коме ће бити препознатљив. 

Сагледавању ступњева или фаза развоја експертизе у науци и раз-
личитих истакнутих нивоа овладаности у спорту или ствралаштва у 
уметности доприносе и истраживања биографија и (лонгитудиналне) 
студије изузетних људи о којима пише Рина Суботник (Subotnik, 1998) 
која је и сама учествовала у Блумовим истраживањима. Суботникова 
издваја три ступња који се односе на укљученост родитеља и наставни-
ка у процес развоја талента (ради се о адаптираној Блумовој схеми из 
1985. године). Та схема издваја: „романтични период“ заљубљености у 
домен, иза кога следи, „технички период“ који се односи на овладавање 
условно речено техничким захтевима. У овом периоду ученик увећава 
компетенције, тражи могућности за компетицију и почиње да се иден-
тификује са доменом. Наставник се фокусира на технику и прецизност, 
а родитељи, у односу на претходну фазу, морају још више да се посвете 
и повећају финансијску подршку. „Период овладавања“, трећи ступањ, 
обележава лични израз ученика. Имлицитно знање, које је потребно за 
успостављање каријере, развија се у комуникацији са ментором и све 
више добија на значају. 

Најмање је истраживан средњи период, период вежбе и дрила који 
може да се посматра и као период шегртовања (Gardner, 1997). Когни-
тивни развој посматра се и као шегртовање (аpprenticeship in thinking) у 
социокултурном контексту, како то чини Рогофова (Rogoff, 1990). Развој 
мишљења одвија се кроз изазове и учешће у вођеним активностима и 
коришћење интелектуалних средстава у структурираним активности-
ма са одраслима и вршњацима. С обзиром на формалност и прецизност 
„курикулума“, има различитих облика шегртовања (Gardner, 1997). 

Закључак

Екпертска овладавања и врхунска постигнућа у различитим областима 
људских делатности повезана су са годинама посвећеног рада. Високе 
способности нису довољне за изузетна постигнућа, неопходна је прак-
са, али она не објашњава висок ниво постигнућа у потпуности. Налази 
указују и на значај генетских фактора у интеракцији са окружењем у 



Зора Крњаић 236

развоју експертизе и то да неки одустају од обуке, да неки никад не до-
сегну ниво коме стреме. Ниво талента није без утицаја на повезаност 
између вођене праксе, односно циљаног увежбавања и експертизе. Осим 
тога, у истраживањима недостаје контролна група коју чине они који 
нису експерти. 

На путу актуелизације способности и развоја експертизе неопходни 
су спремност индивидуе за улагање напора и издвајање времена. Пос-
већен рад одликује експерте и један је од услова досезања високог нивоа 
стручности и развијености експертског мишљења. Важно је изучавати 
механизме развоја који обликује мишљење од почетника до стручњака 
експертског нивоа, јер разумевање ових механизама доприноси разуме-
вању развоја мишљења и има практичне, педагошке импликације (преко 
увиђања значаја посвећеног учења и вежбања за развој знања и вештина).

Управо кроз учење и бављење одређеном облашћу развија се и 
форматира експертско мишљење и сазрева експерт. Експерт, познава-
лац одређене области, влада експертским знањима која чине темељ ек-
спертског мишљења. За организовање и структурирање знања у систе-
ме, схеме (моделе или тзв. концептуалне грудве) потребно је брижљиво 
вођено учење и осмишљена пракса. У том процесу посебно важну улогу 
има учитељ или ментор који води ученика од „романтичног периода“ 
заљубљености у домен кроз период који се односи на овладавање, услов-
но речено, техничким захтевима (период шегртовања). Уз фокусирање 
на технику и прецизност, ученик увећава компетенције и почиње да се 
идентификује са доменом. Период овладавања обележавају имлицитно 
знање у комуникацији са ментором и лични израз ученика, што је пот-
ребно за успостављање каријере.

Битан аспект у развоју експертског мишљења у научним дисципли-
нама односи се на укључивање (ученика и) студената у научноистражи-
вачки рад. Младима који су заинтересовани за научноистраживачки рад 
потребно је омогућити и организовати да што раније буду укључени у 
различите пројекте и истраживачке активности. Начини укључивања, 
конкретне активности и задужења ученика/студената, односно типови 
задатака зависе од природе науке, од знања, интересовања и сколоности 
студента, као и од актуелних могућности. Стварни научноистраживач-
ки контекст, тј. жива „професионална“ ситуација незаменљива је у про-
цесу учења. Поред примене стечених знања кроз научноистраживачки 
рад одвија се и учење, стицање специфичних знања и вештина. Притом, 
ваља имати на уму да промишљено вежбање и обука којима се стичу 
знања и вештине немају важну улогу само у формативним годинама, 
већ током читавог живота. 
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Zora Krnjaić 
DE�ELOPMENT OF EXPERT T�INKING:  

T�E ROLE OF GO�L-ORIENTED PR�CTICE �ND PR�CTICING 
Abstract

Exceptional achie�ements, expert masteries, masterful performances and creati�e 
products can be attained onl�� after a number of ��ears of guided and well-de�ised 
practice or goal-oriented practicing. We are dealing with a long-term, s��stematic and 
carefull�� guided training which graduall��, step b�� step, leads towards de�eloping 
expertise and producing supreme achie�ements and performances in different areas 
of human acti�ities. This paper explores the role of goal-oriented practice in the 
de�elopment of expert thinking in science, its characteristics and le�els of de�elop-
ment. Expert thinking in science is defined as the competence de�eloped through 
learning and practicing of a certain scientific discipline within s��stematic education 
and training as an integral part of artificial de�elopment. The goal-oriented practice 
takes place in phases. Its important feature is a gradual and carefull�� guided progress 
and enhancement of abilities that is achie�ed through meaningful tasks and rele�ant 
acti�ities suited to age and the le�el of expertise in a particular domain, along with 
constant impro�ement of acti�ities based on feedback pro�ided b�� mentors. On the 
path of de�elopment of expertise and expert thinking in science, as one of the forms 
of manifesting giftedness, an indi�idual needs to be read�� to in�est efforts, set aside 
the time and be dedicated to work, as well as to ha�e the possibilities and opportuni-
ties to pursue scientific research. 
Key words: giftedness, expert thinking, expertise, goal-oriented practice, goal-ori-
ented practicing..
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Зора Крняич 
РАЗВИТИЕ ЭКСПЕРТНОГО МНЕНИЯ: РОЛЬ ЦЕЛЕНАПРВАВЛЕННОЙ 

ПРАКТИКИ И ОБУЧЕНИЯ 
Резюме

Прекрасные результаты, экспертное мастерство, виртуозное исполнение и 
творческие свершения достигаются только после длительного ряда лет вы-
полняемой и осмысляемой практики или целенаправленного обучения. Речь 
идет о продолжительном систематическом и внимательном обучении, которое 
постепенно, шаг за шагом ведет к освоению экспертизы и выдающимся дости-
жениям в различных областях человеческой деятельности. В данной работе 
мы занимаемся ролью целенаправленной практики в развитии экспертного 
мнения в науке, ее характеристикой и степенями развития. Экспертное мне-
ние в науке определяется как компетенция, развивающаяся через обучение и 
занятие определенной научной дисциплиной в соответствии с систематичес-
ким образованием и обучением как составной частью искусственного разви-
тия. Целенаправленная практика происходит определенными фазами. Важные 
характеристики относятся к постепенному и тщательному развитию, а также 
развитию способностей, которое осуществляется путем решения продуман-
ных задач и релевантной деятельности с учетом возраста и уровня владения 
определенной областью при постоянном совершенствовании деятельности на 
основании информации, дающейся руководителями. При развитии эксперти-
зы и экспертного мнения в науке как одного из видов осуществления таланта 
необходима готовность отдельных людей вкладывать силы, выделять время и 
посвящать себя работе, а также необходимы возможность и условия для заня-
тий научно-исследовательской работой.
Ключевые слова: одаренность, экспертное мнение, экспертиза, целенаправлен-
ная практика, целенаправленное обучение.


