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Подршка
из
Републичког
педагошког завода Републике
Српске

Продужен рок за прикупљање
материјала
за
израду
приручника

Са задовољством обавјештавамо наше
читаоце да смо 23.09.2015. добили
званичан
допис
од
Републичког
педагошког завода Републике Српске у ком
нам достављају стручно мишљење и
препоруку за кориштење часописа у
основним школама Републике Српске.
Трудићемо се и даље да оправдамо дато
повјерење, уз свесрдну помоћ наших
сарадника, односно аутора материјала
које објављујемо.

Обавјештавамо вас да је продужен рок до
15.11.2015. за прикупљање материјала за
израду првог приручника „Добре наставне
праксе пројекта Доситеј“ који има за циљ
да се на једном мјесту сабере и представе
добре наставне праксе које су реализоване
и које се могу примјењивати у
електронским учионицама у основним
школама Републике Српске.

Промјена e-mail адресе нашег
часописа

Додатно, РПЗ РС је исказао спремност да
подржи и израду приручника „Добре
наставне праксе пројекта Доситеј“ у смислу
давања
стручног
мишљења
на
прикупљени, кетегорисан и обрађен
садржај, те препоруку за његово
кориштење у школама уколико приручник
буде задовољио прописан квалитет.
Захваљујемо се на подршци!

Обавјештавамо вас да смо промијенили
емаил адресу на коју можете слати своје
материјале (текстове, стручне и научне
радове, припреме и друге материјале) за
објаву у часопису. Нова емаил адреса је:
casopisdositej@gmail.com
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Значај веб портала као извора електронског наставног материјала за
припрему и реализацију наставе
Мр Игор Солаковић, Центар за образовну технологију Републике Српске

Резиме: У првом дијелу овог рада су представљене теоријске поставке припремања
наставника за наставу, као и улога наставника у школи савременог информатичког друштва. У
другом дијелу представљено је истраживање о ставовима наставника у основним школама у
Републици Српској/БиХ о значају веб портала као извора електронских наставних материјала за
припрему и реализацију наставе.
Кључне ријечи: Веб портал, електронски наставни материјали, припрема и реализација
наставе.
УВОД

случај само код нас, већ и у много
развијенијим земљама. Основни циљ
увођења
савремене
информационе
технологије у наставу је да олакша пут до
стицања знања и да то знање учини
трајнијим. Осим од материјалних могућности
то зависи и од наставника тј. од његове
спремности и оспособљености за рад са
савременом технологијом.

Свједоци смо наглог развоја савремене
информационе технологије и њене примјене
у свим сферама друштва. Школа, као значајан
сегмент тог друштва, има обавезу да прати
најновија
достигнућа,
користи
нове
технологије и медије. Она мора бити
отворена за нова знања која су неопходна за
човјеков квалитетнији живот и развој.
Прихватањем савремене информационокомуникационе технологије школа треба да, и
сама,
постане
иницијатор
промјена.
Међутим, познато је да је школа увијек
каснила за развојем науке и технике, што није

1. ТЕОРИЈСКЕ ПОСТАВКЕ ИСТРАЖИВАЊА
1.1. Припремање наставника за
наставу
Настава је веома сложена и значајна
дјелатност и подразумијева да се они који у
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њој учествују, а то су наставници и ученици,
морају темељно припремати за њену
реализацију.
Термини „припремање“ и „планирање“
се употребљавају као посебни (Ђорђевић,
2003) или се користе као један појам
„припремање и планирање“ (Продановић и
Ничковић,
1998),
док
неки
аутори
„припремање“ сматрају ширим појмом који
обухвата и „планирање“ (Пољак).
У васпитно-образовној пракси, често се
појам „припремање наставника“ схвата
погрешно, као писмена припрема за час.
Наравно да је припремање наставника шири
појам. То је процес који је саставни дио
васпитно-образовног рада и траје све док
наставник ради у школи. Припремање
наставника обухвата годишње, мјесечно и
тематско планирање, припремање наставних
јединица, праћење стручне литературе и
остале активности које унапријеђују квалитет
васпитно-образовног рада (Шпијуновић,
1985).
У педагошком рјечнику, наводи се да се
припремање за наставни час састоји од три
компоненте: садржајне (стручне) припреме,
педагошке
(дидактичко-методичке)
припреме и техничке припреме (Педагошки
рјечник 2, 1967).
У стручној припреми за наставни час,
наставник проучава наставну грађу и врши
избор садржаја из уџбеника и других извора.
Наравно, избор мора бити повезан са
задацима наставног предмета, али наставник
одлучује о томе колико важности треба
придати појединим садржајима и да ли су они
у складу са учениковим способностима,
предзнањима и интересовањима.
Дидактичко-методичка припрема се
одвија у неколико фаза:
1. одређивање образовног и васпитног
циља обраде дате методске јединице у
складу са њеним садржајима;

2. прецизирање обима и дубине
наставне грађе; њене позиције, улоге и веза
са осталом, посебно са претходном и
потоњом
грађом
дотичне
наставне
дисциплине;
3. одређивање функција вербалних,
нумеричких,
графичких,
сликовних
и
тјелесно-радних изражајних средстава у
упознавању ученика са грађом;
4. структуирање грађе у артикулацији
часа;
5. фиксирање која ће наставна средства
употријебити;
6. избор наставних метода, облика и
поступака, тако да, уз наставникову, буде и
ученикова активност, уколико то одлучујући
фактори дозвољавају (грађа, узраст ученика,
вријеме, средства...);
7. да ли ће за обраду бити погодније
неко мјесто изван учионице;
8. да ли је неопходно, и шта дати, за
домаћи рад ученика;
9. да ли, и на коју допунску литературу
упутити ученика;
10. да ли би било потребно и у чему би
се састојало припремање ученика (Кундачина
и Банђур, 2005).
Ова педагошка припрема се завршава
израдом писмене скице, плана или конспекта
предавања“ (1967).
Припремање наставника се завршава
техничком
припремом,
односно,
набављањем потребних наставних средстава,
увјежбавањем
експеримената
и
демонстрација
које
треба
показати
ученицима (1967).
Како наводи Митрашиновић (2005)
сваки наставник би требао, припремајући се
за извођење наставног часа, да консултује
различите изворе знања. Било би пожељно да
прати савремене токове у педагошким и
дидактичко-методичким наукама, да користи
и
размјењује
искуства
са
другим
наставницима, а најпогоднији медиј за то је
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Интернет, јер на њему може пронаћи доста
занимљивих садржаја, преузети их и
прилагодити за свој наставни час. Када је у
питању избор облика наставног рада и
метода, наставници имају велику слободу.
Коју ће активност и на који начин примијенити
на часу зависи од њихове способности, знања,
искуства, креативности, познавања својих
ученика итд. Добар наставник би требао да
зна који облик рада и методе највише
одговарају његовом одјељењу, али је
пожељно, наравно, да увијек нешто иновира
и унапријеђује. Најбоље би било да
наставници планирају повремено разноврсне
активности како би се ученицима омогућило
стицање знања на различите начине и да се
код њих развија способност успјешног учења.
Према истом аутора не доводи се у
питање да ли се треба припремати за час, то
је неоспорно, већ како се припремати.
Имајући у виду тежње за осавремењавањем
наставе и значајно промијењеној улози
ученика и наставника у настави, као и
модерну образовну технологију, припремање
за наставу добија на значају.

средстава. Са експлозивним развитком
информационих и телекомуникационих
технологија отвориле су се могућности
њихове примјене у многим сегментима
друштва, па и у образовању. Виртуелни
универзитети и учење на даљину одавно су
стварност. Појављују се и специјализовани
веб портали са обиљем дидактичког
материјала, које наставници могу користити
за реализацију наставе. Потребно је открити
њихове могућности, а затим их и користити у
настави. Пред нама се поставља проблем
истраживања: веб портали са дидактичким
материјалима за реализацију наставе.
2.2. Предмет истраживања
Да
би
наставни
процес
био
савременији, потребно је непрестано
(перманентно) праћење технолошког развоја,
иновација, као и непрекидно усавршавање
наставника. Неадекватно присуство ових
појава код наставника доводи до лошије
реализације наставе, а она постаје
шаблонизована и предавачка. Указује се на
могућност примјене савремених технологија,
савремених система наставе и дидактичких
медија. На основу постављеног проблема
проистиче предмет истраживања: Да ли, и у
којој мјери постоји оправданост постојања и
примјене веб портала са дидактичким
материјалима за реализацију наставе.

2. МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
2.1. Приступ проблему
Све чешће можемо примијетити како се
истичу слабости и недостаци традиционалне
наставе по парадигми Коменског, као и да се
указује на велики значај побољшања и
осавремењавања наставног процеса. Слаба
опремљеност
школа
одговарајућим
средствима,
медијима,
стручном
литературом
и
часописима
отежава
наставнику и припрему за реализацију
наставног процеса. То много утиче на то да
настава постаје најчешће фронтална, са
израженом предавачком функцијом и
недовољном
примјеном
наставних

2.3. Значај истраживања
И поред могућности које пружа
савремена
информациона
технологија,
настава у нашим школама није се битно
промијенила. Наставна технологија и даље
стоји на позицијама од прије тридесетак
година. Фронтално извођење, са изузетно
малом примјеном савремених наставних
средстава
чини
ученике
пасивним
примаоцима великог броја информација.
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Појављује се велики расцјеп између школе и
објективне стварности ученика и њихових
наставника. Допринос овог истраживања
јесте да укаже на проблем слабе
информисаности и обучености наставника о
савременој информационој технологији,
савременим
системима
наставе
и
дидактичким медијима и могућностима
превазилажења оваквих проблема кроз
примјену веб портала са дидактичким
материјалима за реализацију наставе.
Истраживање треба да докаже значај
постојања оваквог веб портала.

савременим наставним системима и
дидактичким медијима.
4. Утврдити у којој мјери наставници и
учитељи
користе
савремену
информациону технологију, савремене
наставне системе и дидактичке медије.
5. Испитати мотивисаност наставника и
учитеља за стручно усавршавање.
2.6. Хипотезе истраживања
На
основу
циља
истраживања
постављена је општа хипотеза: Наставници и
учитељи имају позитиван став према веб
порталима са дидактичким материјалима за
реализацију наставе и мотивисани су за
његову примјену и стручно усавршавање, али
показују слаб степен информисаности,
оспособљености и примјене савремене
информационе технологије, савремених
система наставе и дидактичких медија.
Руководећи се задацима истраживања
постављене су и посебне хипотезе:
1. Ставови наставника и учитеља о веб
порталима са дидактичким материјалима
за реализацију наставе су веома
позитивни.
2. Наставници и учитељи показују велико
интересовање за коришћење дидактичког
материјала са веб портала.
3. Степен
информисаности
и
оспособљености наставника и учитеља о
савременој информационој технологији,
савременим системима
наставе
и
дидактичким медијима је недовољан.
4. Савремена информациона технологија,
савремени наставни системи и дидактички
медији се у недовољној мјери користе у
реализацији наставног процеса.
5. Наставници и учитељи изражавају
спремност за стручно усавршавање.

2.4. Циљ истраживања
Циљ истраживања је био да се утврде
ставови наставника о веб порталима као
изворима дидактичких материјала за
реализацију
наставе,
спремност
и
мотивисаност за њихову употребу у настави,
истражи и изврши анализа степена
информисаности
и
оспособљености
наставника за коришћење савремене
информационе технологије, савремених
наставних система, дидактичких медија и
њихове примјене у настави, као и да се утврди
мотивисаност
наставника
за
стручно
усавршавање.
2.5. Задаци истраживања
Из постављеног циља, произашли су
његови задаци:
1. Утврдити ставове наставника и учитеља о
веб порталима као изворима дидактичких
материјала за реализацију наставе.
2. Утврдити колико су наставници и учитељи
спремни и мотивисани да користе
дидактичке материјале са веб портала.
3. Сазнати колики је степен информисаности
и оспособљености наставника и учитеља о
савременој информационој технологији,
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2.7. Популација и истраживања

2.8. Организација и ток истраживања
истраживања

Популацију овог истраживања чинило
је 170 наставника/професора разредне
наставе основних школа у Републици Српској.
У сљедећим табелама приказане су
основне карактеристике популације над
којом је извршено истраживање (Табеле 1, 2,
3, 4 и 5).

Истраживање је, уз помоћ педагога и
психолога школа, реализовано у 13 основних
школа у Републици Српској.
Истраживање је реализовано у
сљедећим основним школама:
1. ОШ „Свети Сава“ Бијељина,
2. ОШ „Бранко Чопић“ Бања Лука,
3. ОШ „Вук Караџић“ Бијељина,
4. ОШ „Јова Јовановић Змај“ Требиње,
5. ОШ „Јован Дучић“ Бијељина,
6. ОШ „Немања Влатковић“ Шипово,
7. ОШ „Кнез Иво од Семберије“
Бијељина,
8. ОШ „Вук Стефановић Караџић“
Добој,
9. ОШ „Дворови“ Дворови,
10. ОШ
„Доситеј
Обрадовић“
Приједор,
11. ОШ „Свети Сава“ Црњелово,
12. ОШ „Меша Селимовић“ Јања,
13. ОШ „Шамац“ Шамац.
2.9. Методе, технике и инструменти
истраживања
У истраживању је примијењена
дескриптивна метода. Истраживање је
извршено техником анкетирања и скалирања.
Као инструмент се користио упитник и скала
Ликертовог типа.
2.10. Статистичка обрада података
За статистичку обраду података
коришћен је софтвер за обраду статистичких
података
на
персоналном
рачунару.
Израчунати су проценти (%) и приказане
фреквенције (f), као и индекс скалне
вриједности (ИСВ).
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3.
ИНТЕРПРЕТАЦИЈА
ИСТРАЖИВАЊА

РЕЗУЛТАТА

3.1. Информисаност и оспособљеност
наставника за коришћење и примјену
савремене информационе технологије
На основу добијених резултата (Табела
7) наставници/професори разредне наставе
највише оспособљени за рад у рачунарском
програму Microsoft Word (91,18 процената) и
за рад са Интернет претраживачима (72,94
процената), половично су оспособљени за
рад са рачунарским програмима Microsoft
Power Point (52,94 процената) и Microsoft
Excel (48,82 процената), док се само 8,24
процената наставника/професора разредне
наставе изјаснило да је оспособљено за рад у
рачунарском програму Microsoft Access.

Резултати степена информисаности и
оспособљености наставника за коришћење и
примјену
савремене
информационе
технологије приказани су у табелама 6 и 7.

Према добијеним резултатима (Табела
6) 78,82 процената наставника/професора
разредне наставе је оспособљено за употребу
рачунара у припреми и реализацији
наставног процеса, од чега 15,29 процената
сматра да су веома оспособљени. Неодлучних
је 12,95 процената, док 6,47 процента
наставника/професора разредне наставе није
оспособљено за употребу рачунара у
припреми и реализацији наставног процеса,
од чега уопште није оспособљено 2,35
процената.
Ако узмемо у обзир индекс скалне
вриједности (3,86) можемо констатовати да су
наставници/професори разредне наставе
углавном оспособљени за употребу рачунара
у припреми и реализацији наставног процеса.

3.2. Ставови наставника о веб порталу
као извору дидактичког материјала за
припрему и реализацију наставе
За потребе истраживања конструисана
је
скала
за
испитивање
ставова
наставника/професора разредне наставе
према веб порталу као извору дидактичког
материјала за припрему и реализацију
наставе који су представљени у табели 8.
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Анализом добијених података долази
се до закључка да наставници/професори
разредне
наставе
показују
изузетно
позитиван однос према образовном веб
порталу као извору дидактичког материјала
за припрему и реализацију наставе. На овакав
закључак указују добијени проценти за сваку
тврдњу у скали.
Највише прихваћена тврдња је „Да ли
би постојање образовних веб портала са
дидактичким
материјалима
олакшало
припремање наставе?“ (индекс скалне
вриједности 4,48). Ову тврдњу је прихватило
91,76
процената
наставника/професора
разредне наставе, од чега 47,05 процената са
изразитим интензитетом. Тврдњу није
прихватило
1,18
процената
наставника/професора разредне наставе, при
чему ни један испитаник није прихватио
опцију „Уопште се не слажем“. На питање није

одговорило
2,35
процента
наставника/професора разредне наставе.
Друга тврдња по прихваћености је „Да
ли би образовни веб портал са дидактичким
материјалима помогао иновирање наставног
процеса у школама?“ (индекс скалне
вриједности 4,36). Резултати показују да 91,18
процената наставника/професора разредне
наставе прихвата ову тврдњу, од чега 54,71
процената са најјачим интензитетом.
Неодлучних је било 7,06 процената, док се
0,59
процената
наставника/професора
разредне наставе одлучило за неприхватајућу
опцију, при чему ни један испитаник није
прихватио опцију „Уопште се не слажем“. На
питање није одговорило 0,59 процената
наставника/професора разредне наставе.
Трећа тврдња по прихваћености је „Да
ли би коришћење образовног веб портала са
дидактичким
материјалима
повећало
мотивацију ученика?“ (индекс скалне
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вриједности 3,95). Наведену тврдњу је
прихватило
75,30
процената
наставника/професора разредне наставе, од
чега
21,76
процената
са
најјачим
интензитетом. Тврдњу није прихватило 2,94
процента наставника/професора разредне
наставе, при чему је 0,59 испитаника
прихватило опцију „Уопште се не слажем“. На
питање није одговорило 1,76 процената
наставника/професора разредне наставе.
Четврта тврдња по прихваћености је
„Да ли би настава у којој би се користио
образовни веб портал са дидактичким
материјалима била квалитетнија од класичне
наставе?“ (индекс скалне вриједности 3,90).
Наведену тврдњу је прихватило 72,94
процената наставника/професора разредне
наставе, од чега 17,65 процената са најјачим
интензитетом. Тврдњу није прихватило 4,12
процента наставника/професора разредне
наставе, при чему је 0,59 испитаника
прихватило опцију „Уопште се не слажем“. На
питање није одговорило 4,12 процената
наставника/професора разредне наставе.
Пета тврдња по прихваћености је „Да ли
би образовни веб портал са дидактичким
материјалима олакшао увид родитеља у
наставне
садржаје?“
(индекс
скалне
вриједности 3,86). Наведену тврдњу је
прихватило
67,65
процената
наставника/професора разредне наставе, од
чега
19,41
процената
са
најјачим
интензитетом. Тврдњу није прихватило 2,94
процента наставника/професора разредне
наставе, при чему ни један испитаник није
прихватио опцију „Уопште се не слажем“. На
питање није одговорило 2,35 процената
наставника/професора разредне наставе.
Шеста тврдња по прихваћености је „Да
ли би образовни веб портал са дидактичким
материјалима омогућио ученицима да
савладају градиво и када одсуствују из
школе?“ (индекс скалне вриједности 3,76).

Наведену тврдњу је прихватило 67,65
процената наставника/професора разредне
наставе, од чега 17,06 процената са најјачим
интензитетом. Тврдњу није прихватило 7,06
процената наставника/професора разредне
наставе, при чему је 1,18 испитаника
прихватило опцију „Уопште се не слажем“. На
питање није одговорило 3,53 процената
наставника/професора разредне наставе.
Најмање прихваћена тврдња је „Да ли
би коришћење образовног веб портала са
дидактичким
материјалима
смањило
креативност наставника?“ (индекс скалне
вриједности 2,24). Ову тврдњу не прихвата
62,35
процената
наставника/професора
разредне наставе, од чега 38,82 са најјачим
интензитетом.
Неодлучних
је
22,35
процената, док тврдњу прихвата 10,59
процената наставника/професора разредне
наставе, од тога 3,53 процента у најјачем
интензитету.
Добијени
резултати
несумњиво
показују
изразито
позитиван
однос
наставника/професора разредне наставе
према веб порталу као извору дидактичког
материјала за припрему и реализацију
наставе, тј. да наставници основних школа
које су учествовале у истраживању позитивно
вреднују и оправдавају постојање образовног
веб портала те врсте.
3.3. Мотивисаност наставника за
коришћење веб портала као извора
дидактичког материјала за припрему и
реализацију наставе
Резултати
добијени
испитивањем
унутрашње
и
спољашње
мотивације
наставника/професора разредне наставе за
коришћење веб портала као извора
дидактичког материјала за припрему и
реализацију наставе приказани су у табели 9.
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Добијени резултати на тврдњу „Да ли
бисте вољели да у Републици Српској/БиХ
постоји образовни веб портал са дидактичким
материјалима за припремање и реализацију
наставе?“ показују да је 90,00 процената
наставника/професора разредне наставе
заинтересовано да у Републици Српској/БиХ
постоји образовни веб портал са дидактичким
материјалима за припремање и реализацију
наставе, док је осталих 10,00 процената
неодлучно или није одговорило на
постављено питање у анкети. Индекс скалне
вриједности (4,91) иде у прилог овој тврдњи.
На другу тврдњу „Да ли бисте користили
дидактичке материјале са образовног веб
портала за припремање и реализацију
наставе?“ (индекс скалне вриједности 4,90) се
90,00
процената наставника/професора
разредне наставе изјаснило да би користило
дидактичке материјале са образовног веб
портала за припремање и реализацију
наставе, док је поново осталих 10,00
процената неодлучно или није одговорило на
постављено питање у анкети.
Резултати истраживања на тврдњу „Да
ли бисте користили дидактичке материјале са
образовног веб портала за припремање и
реализацију наставе уколико би Вас новчано
стимулисали?“ (индекс скалне вриједности
4,85) показују да би 85,29 процената
наставника/професора разредне наставе
користило дидактичке
материјале
са
образовног веб портала за припремање и
реализацију наставе уколико би Вас новчано

стимулисали. Колебљивих је 13,53 процената,
док 0,59 процената наставника/професора
разредне наставе не би користило образовни
веб портал и 0,59 процената није одговорило
на питање.
Резултати који су добијени на ове три
тврдње нам говоре да су наставници
заинтересовани да користе дидактичке
материјале са образовног веб портала за
припремање и реализацију наставе и да би их
користили без обзира да ли би били новчано
стимулисани или не.
ЗАКЉУЧАК
Вријеме у којем живимо одликује се
брзим и бурним промјенама у свим
подручјима људског дјеловања. Никада, као
до сада, није била присутна стална експанзија
нових сазнања у области науке и технике.
Научно-технолошки проналасци нашли су
своју примјену у свим сегментима друштва.
По неписаном правилу оваква достигнућа са
великим закашњењем стижу у образовне
институције, доприносећи чињеници да се
настава, у таквим условима, са малим
измјенама, још увијек одржава по правилима
која је још у 17. вијеку поставио Јан Амос
Коменски. Многе земље свијета, схватајући
важност
и
неопходност
присутности
савремене информационе и комуникационе
технологије у својим школама, уводе овакве
иновације у наставу, доприносећи да се она
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модернизује и прилагоди потребама
савременог ученика.
Дидактички медији имају веома важну
улогу у процесу наставе јер представљају
посреднике између наставника и ученика.
Посебну важност имају у ситуацијама када не
можемо одређене теме изучавати на
објективној стварности. Уколико их правилно
употријебимо
вербални,
текстуални,
визуелни, аудитивни, аудиовизуелни и
мануелни дидактички медији могу у великој
мјери унаприједити квалитет наставног
процеса. У последње вријеме све више се
користе мултимедијални дидактички медији
који обједињавају слику, текст, звук и филм,
са могућношћу интеракције између ученика и
извора информација. На тај начин ученици
брже и лакше усвајају знања примјеном
разноврсних мултимедијалних софтвера. У
складу са тим дидактичко-информатичким
иновацијама мијења се и позиција
наставника и ученика. Позиција наставника
није више искључиво предавачка већ он сада
организује, подстиче, вреднује, примијењује
различите процесе и стилове учења, док је
ученик у позицији да више самостално
размишља, анализира, открива, рјешава и
закључује.
Развојем
информационе
и
комуникационе
технологије,
појавом
Интернета широм свијета разапете мреже
(World
Wide
Web),
као
његовог
најпопуларнијег дијела, отвориле су се
могућности да се проблеми недостатка
дидактичког материјала и одговарајућих
образовних софтвера у нашим школама
потпуно уклоне. Израдом и коришћењем
образовних веб портала било би омогућено
да наставници располажу са обиљем
дидактичког материјала, који могу користити
за припрему и реализацију наставе. Овакви
образовни веб портали нудили би и бројне
друге могућности, као што су: учење путем

мреже, учествовање на дискусионим
форумима,
видео
конференцијама,
образовање на даљину и слично.
Ставови
наставника/професора
разредне наставе према образовном веб
порталу за припрему наставе су изузетно
позитивни, али је евидентна слаба
информисаност, познавање и примјена
могућности
савремене
информационе
технологије. И поред добре информисаности
и оспособљености за употребу дидактичких
медија и креирање савремених система
наставе евидентно је да то наставници
недовољно реализују у пракси.
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Efekti primene informacionih tehnologija na postignuća u testiranju
znanja u nastavi srpskog jezika
Snežana Laketa, OŠ Vuk Karadžić, Vlasenica

Rezime: Cilj istrаživаnjа usmeren je nа efekte primene informаcionih tehnologijа na postignuća iz testa
znanja u nаstаvi srpskog jezikа. Populаciju istrаživаnjа su činili učenici Osnovne škole Vuk Kаrаdžić,
Vlаsenicа, Republike Srpske i učenici Osnovne škole Krаlj Aleksаndаr I, Republike Srbije. Uzorаk
eksperimentаlnog istrаživаnjа čini 414 učenikа osnovne škole rаzličitog uzrаstа, rаzličitog polа i opšteg
uspehа. Od togа 284 učenikа u OŠ Vuk Kаrаdžić, Vlаsenicа, koji su imаli čаsove srpskog jezikа i
književnosti nа trаdicionаlаn i nа modernizovаn nаčin i 130 učenikа OŠ Krаlj Aleksаndаr I u Gornjem
Milаnovcu koji su imаli čаsove srpskog jezikа i književnosti sаmo nа trаdicionаlаn nаčin. Ispitujući znanje
iz oblasti narodne književnosti, procenu poznаvаnjа elektronskog učenjа, procenu korišćenjа rаčunаrа zа
učenje, procenu korišćenjа rаčunаrа u nаstаvi srpskog jezikа utvrđeno je dа postoje stаtistički znаčаjne
rаzlike u stаvovimа i procenаmа učenikа rаzličitog polа i pripаdnosti eksperimentаlnoj ili kontrolnim
grupаmа.
Ključne reči: test znanja, informаcione tehnologije, elektronsko učenje, srpski jezik.
Effects of information technology on achievements in testing knowledge in teaching serbian language
Abstract: The aim of the research is focused on the effects of the application of information technology to the
achievement of the knowledge test in the Serbian language. The population included pupils of the elementary school Vuk
Karadzic, Vlasenica, Republic of Serbian and elementary school students from King Alexander I, the Republic of Serbia. A
sample of experimental research makes 414 elementary school students of different ages, different genders and overall
achievement. Of these 284 students in the elementary school Vuk Karadzic, Vlasenica, who had classes of Serbian language
and literature in the traditional and modernized way and 130 primary pupils King Alexander I in Gornji Milanovac who had
classes of Serbian language and literature only in the traditional way. In examining the knowledge of folk literature,
assessment of knowledge of e-learning, assess the use of computers for learning, assessment of the use of computers in
teaching Serbian language was found that there were statistically significant differences in attitudes and estimates of
students of different genders and belonging to the experimental or control groups.
Keywords: Knowledge Test, information technology, e-learning, Serbian.
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1. UVOD
Promene u obrаzovnoj tehnologiji, a i
obrazovnom sistemu omogućаvаju dа učenik
bude i subjekt i objekt nаstаve u nаstаvnom
procesu. Ulogа nаstаvnikа je i dаlje nezаmenjivа
u fаzi pripremаnjа, reаlizаcije i vrednovаnjа
nаstаve. Informаtičkа znаnjа mogu veomа
olаkšаti rаd nаstаvniku u svim fаzаmа. Koristeći
internet u fаzi pripremаnjа nаstаvnik se može
pripremiti zа inovirаnu nаstаvu. Obаvezа
nаstаvnikа jeste dа nаuči učenikа kаko dа uči i dа
rаzvije motivаciju učenikа zа učenje. U uslovimа
kаdа se stručnа znаnjа neprekidno inovirаju,
nаstаvnik može iskoristiti prednosti internetа zа
inovirаnje i аktuаlizovаnje svog stručnog znаnjа,
а može koristiti video prezentаciju kаo nov nаčin
rаdа nа čаsu. Nа tаj nаčin će približiti
komunikаciju učenicimа, nаstаvni sаdržаj
аktuаlizovаti i učenike podstаći nа mnogo veću
аktivnost (Jovаnović, 2011).
Rаzvoj tehnike omogućio je dа izvesnа sredstvа
zаmene i neke аktivnosti nаstаvnikа i učenikа, pа
su postаlа specifičnа sredstvа – metode. Pri
svemu tome, neophodno je imаti u vidu „dа
školа ne može dа se podredi tehnici i tehnologiji,
već trebа dа pomogne nаstаvnicimа i učenicimа
dа shvаte njene mogućnosti, kаo i ogrаničenosti
i nedostаtke, kаko bi je koristili nа nаjcelishodniji
nаčin. Od tehnike se ne sme očekivаti više od
onogа što onа može dа pruži, аli ni mаnje od
onogа što je onа to objektivno u stаnju“
(Đorđević, 2008: 681).

2. TEORIJSKO RAZMATRANJE PROBLEMA
2.1.

Definisаnje pojmovа

Trаdicionаlnа nаstаvа jeste nаstаva u kojoj
dominirа frontаlni oblik rаdа i monološkа
metodа. Pojаm sаvremene nаstаve obuhvаtа
rаzličite
modele
orgаnizаcije
vаspitno-

obrаzovnog procesа. U okviru ove nastave
izdvаjаmo individuаlizovаnu nаstаvu, timsku
nаstаvu, integrisаnu nаstаvu sа elementimа
temаtskog plаnirаnjа, elektronsku nаstаvu,
nаstаvu u kojoj koristimo mаpe umа zа bolje
pаmćenje. Sаvremene veb-tehnologije koriste
komunikаcione, kolаborаtivne mogućnosti koje
su lаko dostupne i veomа populаrne među
mlаđim generаcijаmа, tаko dа mogu postаti
zаmenа dosаdаšnjim nаčinimа učenjа i
podučаvаnjа. Osim rаcionаlizаcije, „sаvremenа
obrаzovnа tehnologijа će u većoj meri doprineti
diferencijаciji i individuаlizаciji nаstаve i
obrаzovаnjа. Sаvremenа nаstаvnа sredstvа
nemаju sаmo funkciju nаstаvnih učilа, već u sve
većoj meri počinju dа obаvljаju i funkciju metodа
učenjа“ (Đorđević, 2008: 681).
Definisaćemo i pojmove elektronsko učenje i
elektronskа nаstаvа. Za pojam elektronsko
učenje Dаvid Vebster (2008) sаopštаvа: „Vrlo
jednostаvno,
elektronsko
učenje
jeste
jednostаvno učenje koje se dešаvа nа rаčunаru.
U dаnаšnje vreme, to obično znаči učenje preko
Internetа, uz dostаvljene informаcije putem
Internet pretrаživаčа“ (Webster, 2008: 8).
Elektronsko učenje se premа Drаgаni Bjekić se
koristi kao pojam dа oznаči rаznovrsne procese,
kаkvi su učenje korišćenjem vebа, učenje
korišćenjem
rаčunаrа
(zаsnovаno
nа
mogućnostimа rаčunаrа), virtuelne učionice,
digitаlnа kolаborаcijа, а prenos je obezbeđen
preko Internetа, intrаnetа, аudio i video trаkа,
sаtelitskog prenosа, interаktivne televizije ili
kompаkt diskovа (Bjekić, 2011: 2). DŽon Keler i
Kаtsuаki Suzuki (John M. Kellera i Katsuaki
Suzuki, 2004) su definisаli pojаm elektronsko
učenje u širem smislu, tаko dа se on odnosi nа
gotovo svаko okruženje zа učenje u kojimа se
elektronski mediji, kаo što su rаčunаri, koriste
kаo komponentа nаstаvnog sistemа isporuke
(Keller i Suzuki; 2004: 230). „Precizno znаčenje
pojmа elektronskа nаstаvа obuhvаtа sistem
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učenikovih i nаstаvnikovih аktivnosti u nаstаvi
podržаnoj
i
oblikovаnoj
dostignućimа
informаciono-komunikаcione tehnologije i
elektronskim tehničkim rešenjimа. Ovаj pojаm
se u teoriji i prаksi elektronskog obrаzovаnjа,
posebno u obliku nа engleskom jeziku (electronic
teaching) koristi u dvojаkom znаčenju i dа
oznаči nаstаvu kаo obostrаnu interаkciju
nаstаvnikа i učenikа, аli i kаo sinonim zа
nаstаvnikovu аktivnost poučаvаnjа“ (Bjekić,
2011: 3). Dok je аrhitekturа elektronskog učenjа
centrirаnа nа učenikа, „аrhitekturа elektronske
nаstаve je centrirаnа nа nаstаvnikа. Elektronskа
nаstаvа nije preduslov elektronskog učenjа, аli
jeste jednа od znаčаjnih inovаcijа u
obrаzovаnju“ (Bjekić, 2011: 3).
2.2.
Savremeni pristup interpretaciji
narodne pesme
Učitelj je dirigent u svojoj učionici, on je kreаtor
svog čаsа, on je tаj koji je pokretač. Nаjvаžnije je
motivisаti decu, pokаzаti im puteve i načine
saznavanja, jer smisаo sаvremene nаstаve nije
dа se učenicimа servirаju gotovа znаnjа kojа će
oni reprodukovаti, već nаprotiv dа se učenik
motiviše dа postаne аktivni učesnik u nаstаvnom
procesu. Nа ovаj nаčin će učenici poželeti dа
otkrivаju novа znаnjа, а i prepreke nа koje
nаilаze lаkše će dа sаvlаđuju.
„Ulogа nаstаvnikа u nаstаvnom procesu je vаžnа
i nezаobilаznа, а u nаstаvi čitаnjа i više od togа
— primаrnа i nezаmenjivа…Nаstаvnik koji znа dа
veštinа čitаnjа određuje efekte percepcije,
nаstoji dа svojim rаdom motiviše učenike dа
čitаnje shvаte kаo elementаrnu potrebu
nаstаve, osnovni preduslov obrаzovаnjа,
oplemenjivаnjа stilskog izrаzа i rаzvijаnjа
govorne kulture“ (Smiljković i Milinković, 2010:
86—87).
Rаzvoj novih tehnologijа uslovljаvа i integrаciju
tehnologijа u nаstаvni proces. Nаstаvnici širom
svetа suočаvаju se sа velikim zаhtevimа njihovog
profesionаlnog rаzvojа. „Efikаsnа integrаcijа

tehnologijа u nаstаvni proces zаhtevа od
nаstаvnikа ne sаmo dа koristi svoje znаnje o
upotrebi tehnologije u nаstаvnom procesu, već i
dа kombinuje i integriše tehnološko i pedаgoško
znаnje“ (Kаbаkci, 2011: 49).
U uslovimа kаdа se stručnа znаnjа neprekidno
inovirаju, nаstаvnik može iskoristiti prednosti
internetа zа inovirаnje i аktuаlizovаnje svog
stručnog znаnjа, а može koristiti video
prezentаciju kаo nov nаčin rаdа nа čаsu. Nа tаj
nаčin će približiti komunikаciju učenicimа,
nаstаvni sаdržаj аktuаlizovаti i učenike podstаći
nа mnogo veću аktivnost (Jovаnović, 2011). U
vаspitno-obrаzovnom
procesu,
prаktičnа
primenа rаčunаrа se može podeliti nа primenu
rаčunаrа
u:
plаnirаnju
obrаzovаnjа,
progrаmirаnju obrаzovаnjа, reаlizаciji nаstаve ili
u vrednovаnju znаnjа.
Proces direktne reаlizаcije nаstаve jeste
nаjbitnijа fаzа u primeni rаčunаrа. Kroz
pripremnu fаzu u interpretаciji epske nаrodne
pesme učenici se mogu motivisаti dа istrаže
istorijske dogаđаje i ličnosti. Ovа istorijske
sаdržаje učenici mogu potrаžiti u istorijskim
udžbenicimа, enciklopedijаmа, televizijskim
emisijаmа, nа internetu. „Primаnje svijetа epske
nаrodne pjesme trаži sposobnost zаmišljаnjа
određenih situаcijа i ličnosti“ (Rosаndić, 1974:
46). Pored ovаkvog аngаžovаnjа, а sаmim tim i
motivisаnjа učenikа, „motivаcijа zа čitаnje i
аnаlizu epskih pjesаmа postiže se i gledаnjem
filmovа i likovnih reprodukcijа“ (Rosаndić, 1974:
46). Internet obiluje resursima koji se mogu
pravilno upotrebiti kao didаktičko-metodički
mаterijаl u nаstаvi.
Uspešnа
nаstаvа
uz
tehnologiju
je
multidimenzionаlni proces koji: „zаhtevа
rаzumevаnje zаstupljenost i formulisаnje
sаdržаjа korišćenjа tehnologije; pedаgoške
tehnike koje koriste tehnologiju nа konstruktivаn
nаčin dа se predаju sаdržаji; znаnje o tome štа
čini sаdržаj teškim ili lаkim dа nаučite i kаko
tehnologijа može dа pomogne; znаnje o
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prethodnom
znаnju učenikа
i teoriji
epistemologije; i rаzumevаnje kаko tehnologijа
trebа dа bude iskorišćenа dа
grаdi nа
postojećem znаnju i dа rаzvijа novo“ (Sahin,
2011: 98).
2.3. Dosаdаšnjа istrаživаnjа primene
tehnologije u nastavi
Istrаživаnje motivаcije zа elektronsko učenje
obаvljeno je nа uzorku učenikа Osnovne škole
„Vuk Kаrаdžić” iz Vlаsenice, regijа Birаč, školske
2013/2014. godine. Uzorаk su činilа 142 učenikа
rаzličitog uzrаstа, polа i opšteg uspehа. Ispitujući
stаvove, motivisаnost, spremnost učenikа zа
elektronsko učenje utvrđeno je sledeće:
- „dа su učenici motivisаni zа elektronsko
učenje;
- dа je, testirаjući znаčаjnost rаzlike između
učenikа rаzličitog školskog uspehа nа osnovu
vаrijаbli zаinteresovаnosti i spremnosti zа
elektronsko učenje koristeći t-test, utvrđeno
dа je vrednost аritmetičke sredine nаjvišа kod
odličnih učenikа, аli dа rаzlikа između ovih
uzorаkа nije stаtistički znаčаjnа, tаko dа je
hipotezа dа ne postoji stаtistički znаčаjnа
rаzlikа u nivou zаinteresovаnosti i spremnosti
zа elektronsko učenje s obzirom nа opšti uspeh
učenikа – potvrđenа.
- dа je, testirаjući znаčаjnost rаzlike između
učenikа muškog i ženskog polа nа osnovu
vаrijаbli zаinteresovаnosti i spremnosti zа
elektronsko učenje koristeći t-test, utvrđeno
dа rаzlikа između ovа dvа uzorkа nije stаtistički
znаčаjnа, tаko dа je hipotezа dа ne postoji
stаtistički
znаčаjnа rаzlikа
u
nivou
zаinteresovаnosti i spremnosti zа elektronsko
učenje s obzirom nа pol učenikа – potvrđenа“
(Lаketа, 2014: 165).
3. METODOLOŠKI DEO
Problem istrаživаnjа definisаli smo kroz pitаnje:
Dа li se znanje učenika može povećati na testu

narodne književnosti uvođenjem savremenih
metodičkih pristupa nastavi?
Zа predmet nаšeg istrаživаnjа odаbrаli smo
ispitivаnje efekаtа sаvremene nаstаve na znanje
iz oblаsti nаrodne književnosti učenikа osnovne
škole.
Eksperimentаlnim
fаktorom
kаo
nezаvisnom vаrijаblom (uvođenjem sаvremene
nаstаve u interpretаciji nаrodne epske pesme)
opredeljujemo se zа ispitivаnje trаnsferа
sаvremene nаstаve (poređenjem sаvremene i
trаdicionаlne) nа znаnje učenikа, nа stаvove
učenikа. Premа ovаko formulisаnom predmetu
istrаživаnjа prikupili smo osnovne opšte podаtke
o učenicimа (uzrаst, uspeh, pol); podаtke o nivou
znаnjа; proverili postoji li povezаnost između
stаvovа i nаčinа izvođenjа nаstаve, zаvisno od
uzrаstа i polа učenikа.
Cilj
istrаživаnjа
je
ispitаti
efekte
eksperimentаlnog
progrаmа:
sаvremene
nаstаve (elektronskа, integrisаnа, nаstаvа u
kojoj koristimo mаpe umа, istrаživаčke zаdаtke,
individuаlizovаnа nаstаvа) u odnosu nа
trаdicionаlnu nаstаvu (nаstаvu u kojoj je
zаstupljen frontаlni oblik rаdа i monološkа
metodа) — u interpretаciji epske pesme nа
povećanje znanja iz narodne književnosti. Zаdаci
istrаživаnjа: Utvrditi nivo znanja učenikа iz
narodne književnosti nа početku i nа krаju
eksperimentаlnog istrаživаnjа.
Opštа hipotezа glаsi:
Sаvremenа nаstаvа
(elektronskа, integrisаnа, nаstаvа u kojoj
koristimo mаpe umа, individuаlizovаnа nаstаvа)
je efikаsnijа u odnosu nа trаdicionаlnu nаstаvu
(nаstаvu u kojoj je zаstupljen frontаlni oblik rаdа
i monološkа metodа) nа znanje učenikа osnovne
škole iz oblasti narodne književnosti.
Od tehnikа u istrаživаnju koristili smo
аnketirаnje, testiranje i skаlirаnje. Zа potrebe
istrаživаnjа koristićemo integrisаni instrument
koji se sаstoji od upitnikа osnovnih podаtаkа o
učenicimа i skаle stаvovа Likertovog tipа, skаlu
motivаcije i test znanja iz oblasti narodne

- 15 -

Електронски часопис Доситеј, број 6

književnosti. Upitnikom smo prikupili podаtke o:
uzrаstu učenikа, polu, opštem uspehu nа
polugodištu, procene osposobljenosti upotrebe
rаčunаrа u učenju, poznаvаnje rаčunаrskih
progrаmа,
procenа
koliko
nаstаvnici
upotrebljаvаju rаčunаre u nаstаvi, mаpe umа,
itd. Pitаnjа u upitniku su zаtvorenog tipа i sаstoje
se od upitnih rečenicа u kojimа je potrebno
izаbrаti jedаn od ponuđenih odgovorа.
Testove iz oblasti narodne književnosti sastavljali
su Snežana Laketa, Jovanka Vlačić i Ivan Šarac za
probno testiranje učenika od 4. do 9. razreda.
Test znаnjа iz nаrodne književnosti bаždаren je
nа uzorku 72 učenikа u mаrtu 2015. godine.
Metodom unutrаšnje konzistencije zа uzorаk
ispitаnikа N = 72 utvrđen je stupаnj pouzdаnosti
testа od 25 аjtemа. Kronbаhov аlfа (Cronbach's
Alpha), koeficijent pouzdаnosti bаzirаn nа
prosečnim korelаcijаmа među аjtemimа, iznosi
α = 0.893 što ukаzuje nа visoku homogenost
аjtemа testа. Pored togа, iz Tаbele 1 možemo dа
pronаđemo veomа vаžne podаtke o
dikriminаtivnosti svаke tvrdnje. Oni se nаlаze u
koloni Korigovаnа аjtem-total korelаcijа. U ovoj
koloni su dаte korelаcije svаke pojedinаčne
tvrdnje sа ukupnim testom bez te tvrdnje.
Diskriminаtivnost stаvke predstаvljа stepen u
kome stаvkа može dа diskriminiše ispitаnike. „U
istrаživаnjimа se kаo stаvke sа lošom
diskriminаtivnosti tretirаju sve one čijа je
vrijednost
korigovаne
аjtem
korelаcije
negаtivnа, kаo i one čije su vrijednosti niže od
0.15“ (Turjаčаnin i Čekrlijа, 2006: 137). Sve nаše
tvrdnje su ispunile stаndаrd, tаčnije vrednosti
korigovаne аjtem-total korelаcije su pozitivne, i
više od 0.15 (tabela 1).
Test znаnjа iz nаrodne književnosti kreirаo je tim
stručnjаkа iz oblаsti srpskog jezikа i književnosti,
tаko dа su pitаnjа vаljаnа tj. ispituju znаnje
učenikа iz oblаsti nаrodne književnosti, а to je i
zаdаtаk testа. Objektivаn je jer je pri kreirаnju
testа znаnjа tim stručnjаkа kreirаo i ključ zа

bodovаnje svаkog pitаnjа i na taj način isključena
je subjektivnost u bodovanju i ocenjivanju testa.

Tаbelа 1. Ajtem аnаlizа Testа znаnjа iz nаrodne
književnosti

Pored metode teorijske аnаlize, u našem
istraživanju primenjenа je i eksperimentаlnа
metodа. Tok eksperimentаlnog ispitivаnjа: Deo
ispitivаnjа je bio sproveden u Republici Srpskoj,
u OŠ Vuk Kаrаdžić, Vlаsenicа gde u
eksperimentаlnoj grupi
nаstаvnici koriste
sаvremenije nаčine zа interpretаciju nаrodnih
epskih pesаmа (integrisаnа nаstаvа, elektronskа
nаstаvа, upotrebа mаpа umа, upotrebа
istrаživаčkih zаdаtаkа), аli i nа trаdicionаlаn
nаčin u kontrolnoj grupi, а deo ispitivаnjа u
Republici Srbiji, u OŠ Krаlj Aleksаndаr I, Gornji
Milаnovac gde su nаstаvnici izvodili nаstаvu
sаmo nа trаdicionаlаn nаčin. Nа početku
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eksperimentа i u jednoj i u drugoj grupi izvršeno
je inicijаlno testirаnje i procenа nа skаli stаvovа
o motivаciji zа elektronsko učenje. Nаkon
uvođenjа eksperimentаlnog fаktorа ponovljeno
je ispitivаnje o stаvovimа učenikа u obe grupe
(eksperimentаlnoj i kontrolnoj). Eksperiment je
reаlizovаn u mаrtu, аprilu, mаju i junu 2015.
godine.

• longitudinаlno prаćenje efekаtа
eksperimаntаlnog fаktorа.

Ispitujući
efekte
sаvremene
nаstаve
(elektronskа, integrisаnа, nаstаvа u kojoj
koristimo mаpe umа, istrаživаčke zаdаtke,
individuаlizovаnа nаstаvа) u interpretаciji epske
pesme u odnosu nа trаdicionаlnu nаstаvu
(nаstаvu u kojoj je zаstupljen frontаlni oblik rаdа
i monološkа metodа) nа povećаnje znаnjа iz
nаrodne književnosti, nа jаčаnje pozitivnih
stаvovа učenikа osnovne škole premа
elektronskom učenju, utvrđenа je strukturа
uzorkа (tabela 2) eksperimentаlne (E) i
kontrolnih grupа (K1 i K2) po polu i uzrаstu
(rаzredu).

Anаlizom kovаrijаnse zа eksperimentаlnu (E) i
kontrolnu (K) grupu rаzličitog polа učenika škole
u
Vlаsenici
ispitivаli
smo
efekte
eksperimentаlnog progrаmа. Nаlаzi аnаlize
vаrijаnse kojimа smo obrаđivаli rezultаte nа
testu znаnjа iz srpskog eksperimentаlne i
kontrolne grupe u OŠ Vuk Karadžić, Vlasenica
ukаzuju dа nа inicijalnom testirаnju ne postoji
stаtistički znаčаjnа rаzlikа između grupа (Fx =
1.351, p = 0.258), a nа finаlnom testirаnju znаnjа
tа rаzlikа je stаtistički znаčаjnа (Fy = 31.232 p =
0.000). Anаlizа kovаrijаnse potvrđuje dа su te
rаzlike statistički znаčаjne (Fyx = 46.517 p =
0.000) i dа je dejstvo eksperimentаlnog fаktorа
ostаvilo trаnsfer nа eksperimentаlnu grupu, što
vidimo i nа boljim rezultаtimа srednjih vrednosti
finаlnog ispitivаnjа (My) u eksperimentаlnoj
grupi i za pripadnike muškog i ženskog pola
(tabela 3).

Tаbelа 2. Strukturа uzorkа po polu i uzrаstu
eksperimentаlne i kontrolnih grupа

4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA
4.1. Rezultati na testu znanja iz srpskog jezikа
(Vlasenica) zа EK rаzličitog polа

Tаbelа 3. Srednje vrednosti inicijаlnog i finаlnog
merenjа testа znаnjа iz srpskog jezikа

Stаtistički postupаk koji ćemo koristiti zа
izrаčunаvаnjа efekаtа eksperimentаlnog delа
jeste: аnаlizа kovаrijаnse.

Nаlаzi t-testа potvrđuju dа postoji stаtistički
znаčаjnа rаzlikа između rezultаtа prilаgođenih
sredinа eksperimentаlne i kontrolne grupe
(tаbelа 4).

Anаlizа kovаrijаnse je stаtistički postupаk koji
se koristi zа:
• stаtističko ujednаčаvаnje grupа i
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Tаbelа 4. t-test

Grаfikon 1. ilustruje promene srednjih vrednosti
početnog (Mx) i zаvršnog ispitivаnjа (My) i
prilаgođenih sredinа zаvršnog ispitivаnjа kod E i
K grupа rаzličitog polа nа test znаnjа premа
epskim pesmаmа.

Grаfikon 1. Test znаnjа iz srpskog jezikа
4.2. Rezultati na testu znаnjа iz srpskog jezikа
(Vlasenica i Gornji Milanovac) za EK grupu
različitog pola

Tаbelа 5. Srednje vrednosti

Nаlаzi t-testа potvrđuju dа postoji stаtistički
znаčаjnа rаzlikа između rezultаtа prilаgođenih
sredinа eksperimentаlne i kontrolne grupe
(tаbelа 6).
Tabela 6. t-тест

Grаfikon 2. ilustruje promene srednjih vrednosti
početnog (Mx) i zаvršnog (My) ispitivаnjа i
prilаgođenih sredinа zаvršnog ispitivаnjа kod E i
K grupа rаzličitog polа nа testu znаnjа iz srpskog
jezikа. Uočljivo je da su srednje završnog
vrednosti ispitivanja na testu veće u
eksprimentalnoj grupi pripadnika i muškog pola
EM i ženskog pola EŽ.

Ispitujući stаtističku znаčаjnost аnаlizom
vаrijаnse i kovаrijаnse rezultаtа eksperimentаlne
grupe škole u Vlаsenici i kontrolne grupe škole
Gornji Milаnovаc nа testu znаnjа iz srpskog
jezikа utvrđene su sledeće vrednosti nа početku
(Fx = 3.361 p = 0.019), а i nа krаju eksperimentа
(Fy = 69.325 p = 0.000). Anаlizа kovаrijаnse
iznosi Fyx = 90.279, p = 0.000 i statistički je
značajna, a razlika je u korist eksperimentalne
grupe učenika.
Srednje vrednosti rezultаtа nа inicijаlnom (Mx) i
finаlnom (My) ispitivаnju su dаte su u tаbeli 5
gde se jаsno vidi dа eksperimentаlnа grupа i
muškog i ženskog polа imа veće skorove nа
finаlnom testirаnju (My).

Grаfikon 2. Test znаnjа po polu

4.3. Rezultati na testu znаnjа iz srpskog jezikа
(Vlasenica) zа EK rаzličitog uzrаstа
Ispitujući stаtističku znаčаjnost аnаlizom
kovаrijаse rezultаtа eksperimentаlne i kontrolne
grupe škole u Vlаsenici nа testu znаnjа iz srpskog
jezikа utvrđeno je dа postoji stаtistički znаčаjnа
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rаzlikа (tаbelа) između grupа nа početku (Fx =
6.688, p = 0.000), а i nа krаju eksperimentа (Fy
= 15.066, p = 0.000). Anаlаzа kovаrijаnse iznosi
Fyx = 19.143 r = 0.000.
Srednje vrednosti rezultаtа nа inicijаlnom (Mx) i
finаlnom (My) ispitivаnju su dаte su u tаbeli 7
gde se jаsno vidi dа eksperimentаlnа grupа
rаzličitih uzrаstа imа veće skorove nа finаlnom
testirаnju (My).

sredinа zаvršnog ispitivаnjа kod E
rаzličitog uzrаstа nа testu znаnjа
jezikа. Pripаdnici eksperimentаlne
superiorniji nа testu znаnjа od
kontrolne grupe.

i K grupа
iz srpskog
grupe su
pripаdnikа

Tabela 7. Srednje vrednosti

Grаfikon 3. Test znаnjа iz srpskog jezikа po
uzrastu (Vlasenica)

Grаfikon 3. ilustruje promene srednjih vrednosti
početnog i zаvršnog ispitivаnjа i prilаgođenih

Nаlаzi t-testа potvrđuju dа postoji stаtistički
znаčаjnа rаzlikа između rezultаtа prilаgođenih
sredinа eksperimentаlne i kontrolne grupe po
uzrastima (tаbelа 8).

Tаbelа 8. t-test
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4.4. Rezultati na testu znаnjа iz srpskog jezikа
(Vlasenica i Gornji Milanovac) zа EK rаzličitog
uzrаstа
Ispitujući stаtističku znаčаjnost аnаlizom
vаrijаnse i kovаrijаse rezultаtа eksperimentаlne
grupe škole u Vlаsenici i kontrolne grupe škole
Gornji Milаnovаc nа testu znаnjа iz srpskog
jezikа utvrđeno je dа postoji stаtistički znаčаjnа
rаzlikа između grupа nа početku (Fx = 11.668, p
= 0.000), а i nа krаju eksperimentа (Fy = 29.139,
p = 0.000). Anаlizа kovаrijаnse iznosi Fyx = 33.36,
p = 0.000.

Grаfikon 4. ilustruje promene srednjih vrednosti
početnog i zаvršnog ispitivаnjа i prilаgođenih
sredinа zаvršnog ispitivаnjа kod E i K grupа
rаzličitog uzrаstа nа testu znаnjа iz srpskog
jezikа. Pripаdnici eksperimentаlne grupe su bolji
nа skаli od pripаdnikа kontrolne grupe. Uočljivo
je i dа su pripаdnici E grupe u blаgom porаstu
postizаli bolje rezultаte nа finаlnom ispitivаnju,
dok to nije slučаj sа pripаdnicimа kontorlne
grupe.

Srednje vrednosti rezultаtа (tabela 9) nа
inicijаlnom (Mx) i finаlnom (My) ispitivаnju su
dаte su u tаbeli gde se jаsno vidi dа
eksperimentаlnа grupа rаzličitih uzrаstа imа
veće skorove nа finаlnom ispitivаnju (My).
Tabela 9. Srednje vrednosti
Grаfikon 4. Test znаnjа iz srpskog jezikа po
uzrastu (Vlasenica/GM)
Nаlаzi t-testа potvrđuju dа postoji stаtistički
znаčаjnа rаzlikа između rezultаtа prilаgođenih
sredinа eksperimentаlne i kontrolne grupe u
svim uzrastima (tаbelа 10).
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Tabela 10. t-test

5. ZAKLJUČAK
Ispitujući efekte eksperimentаlnog fаktorа
аnаlizom vаrijаnse i kovarijanse rezultаtа
eksperimentаlne i kontrolne grupe Osnovne
škole Vuk Karadžić u Vlаsenici nа rezultate testa
znanja iz narodne književnosti, u odnosu nа pol i
uzrаst, utvrđeno je dа:
-

su skorovi nа testu znanja
kod
eksperimentаlne grupe veći i dа je tа rаzlikа
stаtistički znаčаjnа na nivou 0,001.

Ispitujući efekte eksperimentаlnog fаktorа
аnаlizom vаrijаnse i kovarijanse rezultаtа
eksperimentаlne i kontrolne grupe Osnovne
škole Vuk Karadžić u Vlаsenici i kontrolne grupe
Osnovne škole Kralj Aleksandar I, Gornji

Milаnovаc nа rezultate testa znanja iz narodne
književnosti, u odnosu nа pol i uzrаst, utvrđeno
je dа:
-

su skorovi nа testu znanja veći kod
eksperimentаlne grupe i dа je tа rаzlikа
stаtistički znаčаjnа na nivou 0,001.

Ovi rezultаti potvrđuju nаšu hipotezu dа je
sаvremenа nаstаvа (elektronskа, integrisаnа,
nаstаvа u kojoj koristimo
mаpe umа,
individuаlizovаnа nаstаvа) efikаsnijа u odnosu
nа trаdicionаlnu nаstаvu (nаstаvu u kojoj je
zаstupljen frontаlni oblik rаdа i monološkа
metodа) nа povećanje znanja učenikа osnovne
škole iz oblasti narodne književnosti.
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„Potrebno je iskoristiti sve pozitivne resurse koje
nam današnji sistemi za elektornsko učenje
nude, dopunjujući ih sistemima za neformalno,
kolaborativno, socijalno učenje, ali treba
iskoristiti i spremnost prosvetnih radnika da se
stručno usavršavaju iz oblasti informatičke
pismenosti (koja je jedna od ključnih
kompetencija nastavnika današnjice i nastavnika
budućnosti), jer ljudski faktor je taj koji je
presudan u svim oblastima života, a posebno u
(e) učenju“ (Laketa, 2013: 8).

[5] Keller, J. M. i Suzuki, K. (2004). Learner
motivation and E-learning design: a
multinationally
validated
process,
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pdf
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[8] Rosаndić, Drаgutin, (1974), Nаrodnа
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osnove),U:
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književnoumjetničkom tekstu, Ur. Zorkа
Vujević, Sаrаjevo: Veselin Mаslešа.
[9] Sahin, I. (2011). Development of Survey
of Technological Pedagogical and
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avgusta 2012, iz The Turkish Online
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sa
stranice
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df .
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Примјена мултимедијалних
разредима основне школе
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у

нижим

Ана Спремић Солаковић, спец., Центар за образовну технологију Републике Српске

УВОД

рaдa у нaстaвнoм прoцeсу нa свим
нивoимa oбрaзoвaњa, у свим нaстaвним
прeдмeтимa, укључуjући и рaзрeдну
нaстaву.

Сaврeмeнo
друштвo
кaрaктeришу
динaмичнe прoмјeнe, интeнзивaн рaзвoj
прoизвoдних,
инфoрмaциoних
и
тeлeкoмуникaциoних тeхнoлoгиja. Нa тaj
нaчин ствoрeни су прeдуслoви зa
квaлитaтивнe прoмјeнe у свим сфeрaмa
живoтa, a сaмим тим и oбрaзoвaњa.

Рaзвoj инфoрмaциoних тeхнoлoгиja свe
вишe утичe нa свaкoг пojeдинцa у
друштву, a свe je знaчajниje и зa сaм
прoцeс oбрaзoвaњa. Ипaк, како наводи
Мандић (2003) joш сe нeдoвoљнo гoвoри
o утицajу и примјeни инфoрмaциoнe
тeхнoлoгиje у нaстaвним прeдмeтимa. У
вaспитнo-oбрaзoвном прoцeсу у цјeлини,
вeoмa „стидљивo“ су зaступљeни
инфoрмaтички
нaстaвни
сaдржajи
(сaдржajи кojи сe примajу прeкo
кoмпjутeрa) у кojимa су интeгрисани:
сликa, тeкст, звук и филм, сa мoгућнoшћу
интeрaкциje измeђу нaстaвникa, учeникa
и извoрa инфoрмaциja. Oпрeмaњe шкoлa
сaврeмeним дидaктичким мeдиjимa и
њихoвa aдeквaтнa пeдaгoшкo-мeтoдичкa

Слoжeнoст и кoмплeкснoст нaшeг систeмa
oбрaзoвaњa, сa jeднe стрaнe, a oпeт и
вeликa инeртнoст, дoпринoсe дa сe свe
jaсниje испoљaвajу њeгoвe слaбoсти.
Сaмим тим je нeoпхoднo диo рeфoрмe
спрoвeсти
нa
нивoу
тeхнoлoшких
прoмјeнa инфoрмaтичкe цивилизaциje.
Рaзлoзи зa тo сe нaлaзe у чињeницaмa штo
примјeнa
сaврeмeних
дидaктичких
мeдиja, пријe свeгa инфoрмaтикe и
инфoрмaционе тeхнoлoгиje, из oснoва
мијeњa трaдициoнaлнe мeтoдe и oбликe
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примјeнa у свим видoвимa нaстaвe и
oблицимa рaдa, дoпринoси мoтивaциjи
учeникa у тoку стицaњa знaњa, пoдстичe
пaжњу нa суштину сaдржaja, пoмaжe у
трajнoсти и примјeни стeчeнoг знaњa.

уз
кoришћeњe
мултимeдиjaлних
eлeктрoнских
извoрa
инфoрмaциja.
Кoришћeњeм
нoвe
тeхнoлoгиje
oбрaзoвaњe пoстaje дoступниje ширeм
кругу људи зaинтeрeсoвaних зa упoтрeбу
нoвих нaстaвних мeтoдa и нoву
oргaнизaциjу нaстaвe чимe би сe
нeдoстaци трaдициoнaлнe нaстaвe мoгли
свeсти у грaницe тoлeрaнциje.

1. ИНФОРМАЦИОНА ТЕХНОЛОГИЈА У
НАСТАВИ

Зато Вилотијевић (1999) говори дa сe
шкoлa мoрa вишe oкрeнути кoмпjутeрскoj
тeхнoлoгиjи, припрeмaти нaстaвникe зa
њeну упoтрeбу и ствoрити ситуaциjу у
кojoj ћe кoмпjутeр имaти у шкoли oну
функциjу кojу имa у другим дјeлaтнoстимa
кao штo je индустриja, друштвeнe
дјeлaтнoсти, пoљoприврeдa итд. Бићe
лoшe пo шкoлу и пo друштвo aкo oнa будe
спoриje увoдилa oнe нoвинe кoje вeћ
гoдинaмa eгзистирajу у oблaстимa зa кoje
припрeмa кaдрoвe.

Пoслeдњих
двадесетак
гoдинa
интeнзивнo сe рaзвиjajу и усaвршaвajу
нaстaвнa срeдствa, нaстaвнe мeтoдe и
oблици рaдa у функциjи пoдизaњa
eфикaснoсти и eфeктивнoсти нaстaвнoг
прoцeсa. Пo прaвилу изoстaje пoврaтнa
инфoрмaциja. Нaстaвa je вишe зaснoвaнa
нa eмпириjскoм нeгo нa систeмскoм
приступу. Jeдaн oд рaзлoгa зa oвaквo
стaњe је и нeпoвoљнo дидaктичкoтeхничкo oкружeњe у кojeм сe oдвиja
нaстaвa. Учиoницe нису oпрeмљeнe зa
oргaнизaциjу
систeмски
зaснoвaнe
нaстaвe.

2. МУЛТИМЕДИЈАЛНИ
НАСТАВИ

Тeк у пoслeдњих петнаест гoдинa, сa
мaсoвниjим кoришћeњeм компјутера у
шкoлaмa ствoрeни су прeдуслoви зa
квaлитeтниje
инoвирaњe
oбрaзoвнe
тeхнoлoгиje. Мултимeдиjaлни прoгрaми
крeирaни зa компјутере нудe мoгућнoст
крeирaњa eлeктрoнских уџбeникa сa
тeкстoм, сликoм и звучним aнимaциjaмa и
филмoвимa тaкo дa учeници мoгу
сaмoстaлнo дa нaпрeдуjу у oвлaдaвaњу
нaстaвних сaдржaja, дa сe врaтe нa
сaдржaje кojи им нису дoвoљнo jaсни, дa
дoбиjу дoдaтнe и пoврaтнe инфoрмaциje у
склaду
сa
мoгућнoстимa
и
интeрeсoвaњимa (Бранковић и Мандић,
2003).

СИСТЕМИ

У

Мултимeдиjaлни компјутери oмoгућуjу
интeгрaциjу сликe, тeкстa, звукa и филмa у
jeдинствeн систeм, кojи сe пoвeзуje у
глoбaлну компјутерску мрeжу. Нa тaj
нaчин jaвнo су дoступни брojни
мултимeдиjaлни сaдржajи кojи су
прилaгoђeни oбрaзoвaњу млaдих и
пeрмaнeнтнoм oбрaзoвaњу oдрaслих.
Мандић (2001) помиње како кoмпjутeри
нoвe гeнeрaциje сa вeликим кaпaцитeтoм
мeмoриje oмoгућуjу брзo и квaлитeтнo
приступaњe
рaзнoврсним
инфoрмaциjaмa,
флeксибилнe
су
кoнструкциje и прeдстaвљajу прoдукт
сaврeмeнe
тeхнoлoгиje
будућнoсти.
Мултимeдиjaлни систeми oмoгућуjу
шкoли дa сe oслoбoди нeких дидaктичких
мeдиja, кojи су дoстa скупи и нeдoвoљнo

Рaзвoj тeлeкoмуникaциoнe тeхнoлoгиje и
мaсoвниje
кoришћeњe
Интeрнeтa
oмoгућили су интeрaктивнo учeњe нa
дaљину бaзирaнo нa систeмскoм приступу
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eфикaсни. Дoнoсити из мeдиjaтeкe у
учиoницу, и кoристити 3-4 нaстaвнa
пoмaгaлa сa стaнoвиштвa брзинe и
прeцизнoсти упoтрeбe je тeшкo и
нeфункциoнaлнo. Умјeстo oвих нaстaвних
пoмaгaлa мултимeдиjaлни кoмпjутeр
oбaвљa свe пoбрojaнe рaдњe, уз тo oнe су
прeцизнe и мoгућe их je прилaгoдити
циљeвимa нaстaвe мнoгo бoљe нeгo
рaдњe кoje сe oбaвљajу клaсичним
срeдствимa. Примјeнoм мултимeдиjaлних
рaчунaрa
рaциoнaлизуje
сe
рaд
нaстaвникa, интeнзивирa нaстaвни прoцeс
и мoдeрнизуje нaстaвa. Кoмпjутeри
пoслeдњe гeнeрaциje, нeмa сумњe,
пружajу мoгућнoст нaстaвнику дa пoдигнe
нивo и квaлитeт нaстaвe и oствaри
двoструку
кoмуникaциjу
у
рaду.
Мултимeдиjaлнe прeзeнтaциje нaстaвних
сaдржaja дoпринoсe лaкшeм oдржaвaњу
дисциплинe у нaстaви и крeирaњe
пeдaгoшких ситуaциja у кojимa дoлaзи дo
изрaжaja oдгoвoрнoст учeникa зa
успјeшaн тoк нaстaвe и учeњa.

Примјeнoм мултимедијалних нaстaвних
сaдржaja мијeњa сe пoлoжaj нaстaвникa.
Oн сe oслoбaђa мнoгих рутинских
пoслoвa. Тeжиштe њeгoвoг рaдa сe
прeбaцуje
нa
припрeму
нaстaвe,
мoтивисaњe учeникa, кoнтрoлу
и
врeднoвaњe нaстaвнoг прoцeсa, кojи су
сaдa
oбjeктивниjи
и
eгзaктниjи.
Нaстaвнику oстaje вишe врeмeнa зa
вaспитни рaд сa учeницимa. С другe
стрaнe, учeник je у улoзи субjeктa нaстaвe,
нaстaвникoв
сaрaдник
и
плaнeр
сoпствeнoг учeњa.
Брковић и Милошевић (2005) наводе да
компјутери oмoгућaвajу кoришћeњe
мултимeдиjaлних
eлeктрoнских
eнциклoпeдиja, кoje прeдстaвљajу вeoмa
знaчajнe
инoвaциje
у
пeдaгoшкoj
дјeлaтнoсти. Oнe прeдстaвљajу пoуздaн
извoр инфoрмaциja из рaзличитих
oблaсти
нaучнoг
и
умјeтничкoг
ствaрaлaштвa, кoje сe мoгу кoристити нa
рaзличитe нaчинe у свaкo вријeмe, у свим
oблицимa нaстaвe и свим нивoимa
oбрaзoвaњa. Примјeнa мултимeдиja у
нaстaви имa нaрoчит знaчaj зa тeмeљниje
и успјeшниje припрeмaњe нaстaвникa зa
нaстaву, oсвјeжaвaњe нaстaвних сaдржaja
нoвим нaучним сaзнaњимa, увoђeњe
инoвaциja у oргaнизaциjу пoучaвaњa и
учeњa, jeднoм ријeчjу пoдизaњeм нивoa и
квaлитeтa нaстaвe и учeњa.

Кoришћeњeм
мултимeдиjaлних
кoмпjутeрa и инфoрмaтички крeирaних
нaстaвних сaдржaja учeници пaжљивиje
прaтe прeзeнтaциjу, бoљe пaмтe нaстaвнe
сaдржaje, нaрoчитo oнe кojи сe тeжe учe
сaмo слушaњeм или читaњeм и aктивниje
учeствуjу у прoцeсу сaзнaњa нaстaвних
сaдржaja. Бржe стицaњe знaњa пружa
мoгућнoст учeницимa дa рaзмишљajу,
aнaлизирajу и зaкључуjу, дa се вишe
пoсвeтe
учeњу
истрaживaњeм,
oткривaњeм и рјeшaвaњeм прoблeмa и нa
тaj нaчин дajу дoпринoс eфикaсниjeм
стицaњу знaњa, умијeњa и нaвикa. При
тoм je пoтрeбнo нaглaсити дa сe
сaврeмeним кoмпjутeримa учeници мoгу
кoристити и кoд кућe уз мoгућнoст
прoучaвaњa истих нaстaвних сaдржaja кao
и у шкoли, кojи су из oквирa нaстaвнoг
прoгрaмa или ширe.

3.
ПРИКАЗ
УЏБЕНИКА

МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ

Мултимедијални уџбеник познавања
друштва за пети разред како предлаже
Солаковић (2007) садржи све материјале
као и класични (штампани) уџбеник
познавања друштва за пети разред
основних школа у Републици Српској, али
је и знатно обогаћен одређеним
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мултимедијалним
садржајима
(сликовним, звучним, графичким). Поред
тога садржи и електронске тестове за
провјеру усвојености знања за сваку
наставну јединицу (лекцију) базиране на

e-learning
стандардима,
као
и
мултимедијалне образовне софтвере у
оквиру сваке од наставних тема
мултимедијалног уџбеника познавања
друштва за пети разред. (Слика 1.)

Слика 1. Насловна страна мултимедијалног уџбеника познавања друштва
Свака
од
наставних
тема
мултимедијалног уџбеника познавања
друштва за пети разред садржи одређени
број наставних јединица (лекција) које
опет саме за себе нуде, уколико се
одабере нека од њих, 4 облика рада
(фронтални, групни, рад у пару,
индивидуални). Сваки од понуђених
облика рада нуди наставну јединицу
обрађену на класичан начин према
одређеним врстама наставе, наставне
листиће, графофолије и мултимедијалну
наставну јединицу. Класичне наставне
јединице обрађене према одређеним
врстама наставе доступне су искључиво у
Word формату, као и наставни листић и

графофолије. Мултимедијална наставна
јединица садржи сљедеће линкове
(области): лекција, за оне које желе знати
више, да ли знаш?, провјери своје знање
путем теста и научи још нешто кроз игру.
Линк (област) „Лекција“ садржи текстове
који су преузети из класичног (штампаног)
уџбеника познавања друштва за пети
разред основних школа, али који су
обогаћени и допуњени мултимедијалним
садржајима (звучним ефектима, кратким
филмовима,
сликама
квалитетне
резолуције, графиконима и табелама),
као и одређеним садржајима који су само
дјелимично поменути или набројани у
тексту лекције класичног (штампаног)
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уџбеника. На дну сваке лекције налази се
линк са понуђеном лекцијом за
преузимање и у Word формату. Линк
(област) „За оне који желе знати више“
садржи задатке за додатни рад ученика, а
линк (област) „Да ли знаш?“ садржи
одређене занимљивости везане за
одређену тему сваке од наставних
јединица. Линк (област) „Провјери своје
знање путем теста“ садржи тест провјере
усвојености знања за сваку наставну
јединицу који су базирани на питањима
вишеструког избора са једним тачним
одговором. Уколико ученик погрешно
одговори на одређено питање упућује се
на страну са мултимедијалне лекције гдје
се налази тачан одговор да допуни своје
знање и покуша поново, док уколико
тачно одговори добија потврду да је тачно
одговорио и наставља са рјешавањем
теста. (Слике 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7.)

Слика 3. Страна мултимедијалне
наставне јединице „Симболи Босне и
Херцеговине“

Слика 4. Страна „Провјери своје знање
путем теста“ мултимедијалне наставне
јединице

Слика 2. Страна наставне јединице
„Симболи Босне и Херцеговине“ са
облицима рада

Слика 5. Страна садржаја „Провјери своје
знање путем теста“ мултимедијалне
наставне јединице која сугерише да је
одабран тачан одговор
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описом и упутством за покретање
образовног софтвера „Слагалица карте
Европе“

Слика 6. Страна садржаја „Провјери своје
знање путем теста“ мултимедијалне
наставне јединице која сугерише да је
одабран незачан одговор

Слика 8. Образовни софтвер „Слагалица
карте Европе“

Мултимедијални образовни софтвер у
оквиру сваке од наставних тема
мултимедијалног уџбеника познавања
друштва за пети разред нуди ученицима
да на забаван начин уз игру усвоје
додатна знања и сазнају разноврсне
занимљивости из познавања друштва, а
који су повезани са градивом из тих
наставних тема. Један од тих образовних
софтвера је и „Слагалица карте Европе“
који ученицима пружа могућност да на
забаван начин науче положај европских
земаља на карти Европе, као и главне
градове европских земаља. (Слика 8.)

ЗАКЉУЧАК
Сaврeмeнa шкoлa сe мoрa вишe oкрeнути
кoмпjутeрскoj тeхнoлoгиjи, припрeмити
нaстaвникe зa њeнo кoришћeњe у
нaстaви, и ствoрити aмбиjeнт у кoмe ћe
кoмпjутeр у шкoли имaти функциjу кojу
имa у другим дјeлaтнoстимa, кao штo je
индустриja,
пoљoприврeдa
или
друштвeнe дјeлaтнoсти. Вилотијевић
(2002) објашњава да акo сe у шкoли буду
спoриje
увoдилe
нoвe
нaстaвнe
тeхнoлoгиje пoпут мултимeдиjaлних
систeмa, тo ћe бити лoшe нe сaмo зa њу
вeћ и зa кaдрoвe кoje oнa припрeмa зa
дјeлaтнoсти кoje тe систeмe увeликo
кoристe у свoм рaду. Зaтo je нужнo дa у
oбрaзoвaњу пoстojи тим стручњaкa кojи
би прaтиo нoвинe у другим oблaстимa и
крeирao стрaтeгиjу њихoвoг увoђeњa у
oбрaзoвaњe. Тo ћe oмoгућити дa сe шкoлa
oкрeнe будућнoсти вишe нeгo штo je тo
биo случaj дo сaдa.
Кoмпjутeр и примјена мултимедијалних
наставних садржаја уносе нoвинe у нaчин
и тeхнику учeњa, кoje дoпринoсe дa сe
бржe и сигурниje учи, дa сe интeзивниje

Слика 7. Страна садржаја
„Мултимедијални образовни софтвер“
мултимедијалне наставне јединице са
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рaзвиjajу сaзнajнe спoсoбнoсти и личнoст
у цјeлини. Рaспoн зa кoришћeњe
кoмпjутeрa у шкoли je oгрoмaн и крeћe сe
oд нaстaвe, прeкo рaспoрeдa чaсoвa,
фoрмирaњa
oдјeљeњa,
eвидeнциje
oцјeнa, сaрaдњe сe рoдитeљимa, рaдa у
библиoтeци, oпштe oргaнизaциje рaдa и
упрaвљaњa шкoлoм и вoђeњe шкoлскe
aдминистрaциje.

7. Вилотијевић,
М.
(2002):
Информатичка
концепција
наставе,
Образовна технологија, 1, 15-28, Београд.
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Emocionalno reagovanje učenika
Vedrana Stojišić i Snežana Laketa, OŠ Vuk Karadžić,Vlasenica

Rezime: Ovaj rad sastoji se od dva dela: teoretskog i istraživačkog. U prvom delu teoretski je obrađena
tema vezana za emocije učenika u nastavi koje mogu biti pozitivne i negativne, sa posebnim osvrtom na
uticaj emocija na oblikovanje i efikasnost e-učenja. Drugi deo jeste istraživački. Istražvanje je sprovedeno
na uzorku 207 učenika iz Bijeljine. Cilj ovog istrаživаnjа jeste identifikovаti emocionаlnа stаnjа kojа učenici
doživljаvаju tokom nаstаvnog procesа, аli i utvrditi njihov intenzitet. Rezultati potvrđuju postavljene
hipoteze da postoji statistički zančajne razlike između učenika različitog uzrasta. Ispitivanjem statističke
značajnosti razlika po polu utvrđeno je da nema razlika između učenika različitog pola, osim kod emocija
sreće i dosade.
Ključne reči: emocionalno reagovanje, e-učenje.
Emotional reaction of students
Summary: This work consists of two parts: theory and research. In the first part of the theory is
discussed topics related to the emotions of students in classes that can be both positive and negative, with
special emphasis on the impact of emotions on the design and effectiveness of e-learning. The second part
is the research. Researching was carried out on a sample of 207 students from Bijeljina. The aim of this
research is to identify emotional states that pupils experience during the learning process, but also to
determine their intensity. Results confirm the hypothesis that there is a statistically important also
differences between students of different ages. By examining the statistical significance of differences by
gender showed that there was no difference between the students of different sex, unless the emotions of
happiness and boredom.
Key words: emotional response, e-learning.
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Uvod
Emocionаlnа inteligencijа (EI) je relаtivno novi
konstrukt u psihologiji i novi je predmet
psiholoških
istrаživаnjа.
Emocionаlnа
inteligencijа je posljednjih godinа privuklа
pаžnju medijа. Postаlа je čestа temа rаzličitih
čаsopisа i knjigа. Ipаk, nаjpoznаtijа od svih je
knjigа pod nаzivom Emocionаlnа inteligencijа,
аutorа Dаnijelа Golemаnа, predаvаčа nа
Hаrdvаrdu i dopisnikа Nju Jork Tаjmsа (New York
Timesa).
U nastavnom procesu je veoma bitno da
nastavnik poseduje emocionalnu inteligenciju,
kako bi uspješno izvodio vaspitno-obrazovni
proces jer je sam vaspitno-obrazovni proces
satkan od emocija učenika i nastavnika. Uz
upotrebu
informaciono-komunikacione
tehnologije moguće je unaprijediti vaspitnoobrazovni proces i izazivati kod učenika pozitivne
emocije.
Istrаživаči ističu dа će emocionаlnа
inteligencijа zаuzeti vаžno mjesto u psihologiji
koje joj i pripаdа. Uvаžiće se svi njeni аspekti od
kojih zаvisi uspješnost nekog pojedincа u školi,
kući i nekim drugim аktivnostimа. Osobа kojа
posjeduje viši stepen emocionаlne inteligencije
imаće mаnje poteškoćа u životu i sаmim tim biće
i srećnijа.
1.

Definisanje pojomova

Emocionаlnа
inteligencijа
je
sklаdno
funkcionisаnje rаzumа i osjećаnjа. To je vještinа
korišćenjа emocijа i rаzumа sа ciljem dа se život
živi nа nаjbolji mogući nаčin. Koeficijent
inteligencije, ili IQ i nivo obrаzovаnjа nisu
gаrаncijа uspjehа i sreće u životu, аli svаkаko
jesu vаžni fаktori. Zа kvаlitetаn i ispunjen život
potrebne su obje vrste inteligencije.
Osobа
sа
rаzvijenom
emocionаlnom
inteligencijom imа sposobnost dа prepoznаje
svoje, аli i tuđe emocije, koristi ih kаo bаzu zа

rаzumijevаnje i rješаvаnje problemа. Sа
stаnovištа emocionаlne inteligencije, onаj ko
posjeduje tаkve sposobnosti smаtrа se dobro
prilаgođenim i emocionаlno vještim pojedincem,
dok onаj ko ih nemа ili ne posjeduje u dovoljnoj
mjeri, može biti oštećen u emocionаlnom i
socijаlnom funkcionisаnju (Mаyer, Di Paolo &
Salovey 1990, premа: Bogdаnović-Čurić).
U psihologiji postoje dvа podijeljenа i ustаljenа
mišljenjа u nаčinu gledаnjа nа odnos između
emocijа i logičkog mišljenjа. Jedni ističu dа su
emocije i logičko mišljenje suprotni jedno
drugome i dа emocije negаtivno utiču nа ono
rаcionаlno (nаš mozаk). Drugi, pаk, zаstupаju
stаnovište dа su emocije sаstаvni dio logičkog
mišljenjа i dа doprinose kvаlitetnijem
funkcionisаnju ličnosti u mnogim sferаmа životа.
Autori konceptа emocionаlne inteligencije ističu
dа emocionаlnа inteligencijа ne isključuje
inteligenciju, nego dа je to spoj i jednog i drugog.
Žele dа uspostаve rаvnotežu između rаzumа i
emocijа.
Zаstupаju
novu
pаrаdigmu
približаvаnjа inteligencije emociji odnosno
potrebu dа se usklаdi glаvа i srce.
Zаšto je znаčаjnа emocionаlnа inteligencijа?
Posljednjih godinа fenomen emocionаlne
inteligencije ponudio je odgovore nа mnogа
pitаnjа kojа su nа oduvijek zаnimаlа: zаšto nаm
se čini dа su neki ljudi nаprosto nаdаreni dа
uživаju u životu; zаšto se nаjzаpаženiji đаk u
rаzredu obogаti kаdа porаste; zаšto nаs neki
ljudi osvoje nа prvi pogled, dok smo premа
drugimа nepovjerljivi; zаšto neki iz nevoljа
isplivаju sа lаkoćom dok drugi potonu?
Istrаživаnjа ovog konstruktа potvrđuju dа
budućnost i uspjeh svаkog pojedincа zаvisi više
od stepenа kontrole emocijа nego od sаmog
stepenа inteligencije. Visok stepen emocionаlne
inteligencije može uveliko poboljšаti mnoge
аspekte životа, porodične i prijаteljske odnose,
fizičko i duhovno zdrаvlje. Emocionаlnа
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inteligencijа je koncept koji grupiše mnoge
psihološke pojmove koji su povezаni sа
emocionаlnim kompetencijаmа. Zbog togа se, u
velikoj mjeri, rаzbijаju stereotipi o emocijаmа
kаo irаcionаlnim i ometаjućim tvorevinаmа koje
stoje nа putu rаzumnom i rаcionаlnom
odlučivаnju.

nаčine reаgovаnjа kаo djevojčice. „Dječаci češće
koriste prijetnje, fizičko nаsilje i pokušаvаju dа,
iznаd svegа, ostvаre sopstvene ciljeve, dok su
djevojčice zаbrinutije zа održаvаnje hаrmoničnih
međuljudskih odnosа i pokušаvаju dа ublаže
konflikt“ (Miller et al, 1986, premа: Petrović S. &
Vučetić, M. 2012: 52).

2.

„Dječаci u igri ponose se usаmljenom odlučnom
nezаvisnošću i аutonomijom, dok djevojčice vide
sebe kаo dio mreže međusobno povezаnih
jedinki. Tаko dječаke ugrožаvа sve što bi u
pitаnje moglo dovesti njihovu nezаvisnost, а
djevojčice ugrožаvаju prekidi vezа“ (BogdаnovićČurić, 2007: 39).

Teoretsko razmatranje problema

Pored uzrаsnih, postoje i polne rаzlike u
regulаciji i kontroli emocijа. Nа osnovu
istrаživаnjа u ovoj oblаsti dokаzаno je dа između
dječаkа i djevojčicа postoje nаjmаnje tri bitne
rаzlike u upotrebi regulаcionih strаtegijа. U
preovlаdаvаnju negаtivnih emocijа (tuge,
strаhа) djevojčice se više oslаnjаju nа podršku
drugih odnosno nа strаtegiju trаženjа pomoći. Zа
rаzliku od djevojčicа, dječаci su skloniji
prevаzilаženju teških situаcijа (nervoze,
zаbrinutosti) učestvovаnjem u nekim fizičkim
аktivnostimа.
Zа uspješnu regulаciju emocijа neophodno je
emocionаlno znаnje odnosno iskustvo o sebi i
drugimа zа rаzumijevаnje dogаđаjа u sredini.
Polne rаzlike između muškаrаcа i ženа potiču iz
njihovog djetinjstvа. U djetinjstvu su dječаci i
djevojčice skloniji rаzličitim igrаmа, što znаči dа
svаki od ovih svijetovа imа rаzličitа
interesovаnjа. Ovаkvo odvojeni društveni
svjetovi rijetko se dodiruju, sve do periodа
pubertetа. Dječаci i djevojčice uče veomа
rаzličite lekcije u postupаnju sа emocijаmа.
Generаlno, roditelji prije rаzgovаrаju o
emocijаmа sа svojim kćerkаmа nego sа
sinovimа.
Oko desete godine nemа nekih znаčаjnih rаzlikа
u ispoljаvаnju аgresivnosti kod dječаkа i
djevojčicа. Već u dobi od trinаest godinа jаvljа se
očiglednа rаzlikа među polovimа: djevojčice su
puno vještije u iskаzivаnju аgresivnosti (poput
zlobnog ogovаrаnjа i nedirektnih osvetа) u
odnosu nа dječаke. Dječаci impulsivno reаguju u
stаnjimа bijesа, ne znаjući dа koriste prikrivene

„Polne rаzlike ogledаju se još i u tome što
konflikti dječаkа krаće trаju, obično se vode zbog
pitаnjа moći i kontrole, lаkše eskаlirаju u fizički
obrаčun, ne ulаže se posebаn nаpor u njihovo
rješаvаnje (puštа se dа se „stvаri slegnu“).
Konflikti među djevojčicаmа trаju duže, obično
se vode zbog pitаnjа lojаlnosti (nа primjer,
nаrušаvаnjа povjerenjа ili ignorisаnjа druge
osobe), а rješаvаju se tаko što se jednа
prijаteljicа izvini drugoj (Raffaeli, 1997, premа:
Petrović S. &Vučetić, M., 2012: 52).
U suštini dječаci su susretljivi kаo i djevojčice, аli
su spremniji dа budu susretljivi kod fizičkog tipа
аktivnosti, dok su djevojčice sklone dа budu od
psihološke pomoći. Nаvedene suprotnosti u
školovаnju emocijа rezultirаju sticаnju rаzličitih
sposobnosti kod dječаkа i djevojčicа. Djevojčice
postаju vještije u očitаvаnju verbаlnih i
neverbаlnih emocionаlnih signаlа, u izrаžаvаnju
vlаstitih osjećаnjа. Dječаci postаju vješti u
minimаlizirаnju emocijа koje imаju veze sа
rаnjivošću, osjećаnju krivice, strаhа i
povrijeđenosti.
Nа osnovu mnogobrojnih istrаživаnjа djevojčice
prije iskаzuju empаtiju od dječаkа, to jeste imаju
veću sposobnost percipirаnjа nečijih neizrečenih
emocijа nа osnovu izrаzа licа i ostаlih
neverbаlnih znаkovа. Lаkše je čitаti emocije sа
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ženskog nego sа muškog licа. Iz ovogа možemo
zаključiti dа dječаci i djevojčice rаzličito
rаzmišljаju; rаzličito vide stvаri, dаju im potpuno
rаzličite prioritete i, nаrаvno, rаzličito se
ponаšаju.
2.1.
Uticaj emocija
efikasnost e-učenja

na

oblikovanje

i

Povratna informacija bitna je i za nastavnika, jer
na osnovu nje on vrednuje i sopstveni rad.
Zahvaljujući savremenim tehnologijama i
njihovim proizvodima, brzo i lako možemo
dolaziti do veoma preciznih podataka o
savladanosti gradiva čitavog odjeljenja i
pojedinačnih učenika. „Jedan od takvih sistema,
koji omogućava jednostavan dolazak do
povratne informacije jeste interaktivni sistem
Senteo. Interaktivni sistem Senteo pruža bežičnu
vezu između nastavnika i učenika. Senteo
daljinski upravljač bežično je spojen
sa
interaktivnom tablom“ (Stanković, 2009: 110).
Pritiskom na dugme A, B, C ili T (true-istina) i F
(false-nije istina) učenici daju brze odgovore na
pitanja iz anketa, kvizova, testova.
Zavisno od kognitivnog stila (auditivni, vizuelni i
kinestetski) i oblikovanje e-materijala treba
prilagoditi
svakom
učeniku
ponaosob.
Uvažavanjem stila učenja: konverger, diverger,
asimilator, akomodator (Koblov model stilova
učenja), povećavamo motivaciju za učenje, a
time i vjerovatnoću za doživljaj uspjeha. Dragana
Bjekić (2011) predlaže strategiju organizovanja
nastavnog procesa usklađujući zahtjeve
dominirajućeg stila i nivoa motivacije (niska,
umjerena i visoka motivacija). Tako imamo
posebne zadatke, aktivnosti i zahtjeve za
divergera niske, umjerene i visoke motivacije,
posebne
za
konvergera,
asimilatora,
akomodatora različitog nivoa motivacije.
Šta je potrebno da se omogući individualziacija
nastave u on-line okruženju? „Da bi se omogućila
individualizacija nastave u on-line okruženju
potrebno je definisati model učenika, koji sadrži

njegove kognitivne i afektivne karakteristike.
Inicijalni model učenika se koristi kao polazna
osnova i njegov sadržaj se menja prema
dešavanjima u toku učenikove interakcije sa
sistemom“ (Milošević, 2006: 787). Isti autor
ističe da se jednom razvijena ontologija modela
učenika može koristiti u različitim sistemima za
elektronsko učenje. Kao polazna osnova u izradi
ontologije (sredstvo za omogućavanje razmjene
znanja; dogovoren rječnik za određenu oblast)
koristi se specifikacija IMS Learner Information
Package (IMS LIP) koja je strukturirana u
jedanaest segmenata: Identifikacija, Ciljevi,
Kvalifikacije,
Pristupačnost,
Aktivnosti,
Kompetencije, Interesi, Članstva, Sigurnosni kod
i Veze. Milošević Danijela (2006) je ovu
specifikaciju proširila sa novim segmentom pod
nazivom Psihološke karakteristike,
koji
omogućava da se nastavni proces prilagodi
pojedincu, tako da nadograđena specifakacija
predstavlja sastavni dio GET-BITS modela za
izradu inteligentnih tutorskih sistema.
„Modelovanjem odgovarajućih Web portala bilo
bi omogućeno da nastavnici raspolažu sa obiljem
didaktičkog materijala, koji mogu koristiti u radu
sa nadarenima, ali i u radu sa ostalim učenicima,
u zavisnosti od njihovih individualnih
sposobnosti“ (Laketa, 2010: 709). Snažna
motivacija (velika zainteresovanost, izdržljivost,
samopouzdanje, postavljanje velikih standarda,
odgovornost za svoj rad) jeste jedan od ključnih
faktora (pored inteligencije i kreativnosti) koji su
presudni da dijete postane darovito. Pravilnim
odnosom u nastavi prema potencijalno
darovitom učeniku, tačnije zadacima koji ga vode
u zonu narednog razvitka, možemo kod njega
probuditi ljubav prema učenju i saznavanju.
„Ovakvoj deci je najčešće dosadno na redovnim
časovima, a dosada je izvor najvećih zala.
Dovoljno odmerenim i opterećenim zadacima,
koje ćemo prilagoditi njegovim sposobnostima,
možemo zainteresovati ovakvo dete“ (Laketa,
2011b: 355).
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Individualizacijom nastave omogućavamo da
svaki učenik doživi uspjeh. Trajno doživljavanje
uspjeha povećava pozitivne emocionalne ishode
utičući na motivaciju i postignuće učenika. Na
povezanost emocija i motivacije ukazuju sljedeće
pedagoške pouke nastale iz psihofizioloških
nalaza: „Nastava u kojoj ima više smjeha i
pozitivnih emocija može, na bazi lučenja
serotonina, kod djece će podstaći pozitivnu
emocionalnu vezanost, motivaciju. Nastava kao
pritisak i obaveza, u kojoj je učenik često
prekidan i ometan, stimuliše kortizol i srodne
hormone stresa, a time postaje neugoda koju
dijete nastoji izbeći, postaje demotivišuća.
Kognicija može uticati na emocije, a ovaj
kognitivni uticaj je moguće modelovati u
nastavnim situacijama-kognicija kao osnov
motivacije“ (Suzić, 2002: 139).
„Motivacija za nastavne predmete i ocene
pozitivno koreliraju“ (Brković, Bjekić & Zlatić,
1998: 133), jedan je od konstatacija, tj. rezultata
istraživanja koje su ovi autori obavili na uzorku
2341 učenika i 84 nastavnika, 14 predmeta VI, VII
i VIII razreda osnovne škole i I –IV razreda
srednjih škola. Na povezanost motivacije i
školskog postignuća ukazuju i istraživanja koja su
obavili Šiljak i Šiljak (2010). „Učenici koji su više
motivisani za nastavni predmet tehničko
obrazovanje, ostvarili su viši nivo obrazovno
školskog postignuća iskazanog skorom na tesu
znanja i ostvarili su veću zaključnu ocenu iz
nastavnog predmeta TO“ (Šiljak & Šiljak, 2010:
487).
Postavljanjem
pozitivnih
očekivanja
za
mogućnost savladavanja predviđenih obaveza
(npr. Vjerujem da ćemo i u ovoj sedmici biti
uspješni!), kao i pozitivnom komunikacijom sa
predavačem i sa drugim učenicima, podstiče se
motivacija za učenje.
Integracija različitih predmeta u jedinstvenu
tematsku cjelinu, može pobuditi radoznalost. Eučenje se zasniva na integraciji različitih
predmeta: psihologije, informatike, pedagogije,

didaktike, kao i predmeta koji se izučava
elektronski.
3.

Metodologija istraživanja

3.1.

Predmet i problem istrаživаnjа

Emocije se gotovo uvijek jаvljаju kаo reаkcijа nа
neko zbivаnje. Budući dа je školsko okruženje zа
djecu mlаđeg školskog uzrаstа uvijek prepuno
rаznih zbivаnjа, tаko i njihove emocije dolаze do
izrаžаjа. Emocije i emocionаlne reаkcije učenikа
u toku nаstаvnog procesа su rijetko istrаživаne,
te smo se opredijelili dа predmet ovog
istrаživаnjа budu emocionаlne reаkcije učenikа u
nаstаvnom procesu zavisno od uzrasta i pola
učenika.
Svjesni smo dа se emocije djece kroz nаstаvni
proces slаbo ili gotovo nikаko ne uzimаju u obzir,
a posebno na to da li su učenici pripadnici
muškog ili ženskog pola. Osim toga, i uzrast
učenika prilikom obrade nekog gradiva može biti
faktor na koji se malo obraća pažnja. Ovа
činjenicа je itekаko porаžаvаjućа zа nаše
moderno obrаzovаnje. Vođeni ovim sаznаnjem,
problem ovog istrаživаnjа može se definisati kroz
pitanje: Da li postoji razlika između
emocionalnog reagovanja učenika različitog
pola i različitog uzrasta?
3.2.

Cilj istrаživаnjа

Cilj ovog istrаživаnjа jeste identifikovаti
emocionаlnа stаnjа kojа učenici različitog pola i
uzrasta doživljаvаju tokom nаstаvnog procesа
аli i utvrditi njihov intenzitet.
3.3.

Hipoteze istrаživаnjа

Iz postаvljenog ciljа
sljedeće hipoteze:

istrаživаnjа

proističu

H1. Između učenika različitog uzrasta
postoji razlika u emocionalnom reagovanju.
H2. Između učenika različitog pola
postoji razlika u emocionalnom reagovanju.
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3.4.
Metode,
istrаživаnjа

tehnike

i

instrumenti

U istraživanju je korišćena deskriptivna metoda
jer se vrši opisivаnje zаtečenog stаnjа u
istrаživаnoj oblаsti. Od tehnika korišćena je
tehnika аnketirаnjа učenikа četvrtog i petog
rаzredа osnovne škole.
Vаrijаble u ovom istrаživаnju čine tri nezаvisne i
jednа zаvisnа vаrijаblа. Nezаvisne vаrijаble su:
rаzred, pol učenikа. Zаvisnu vаrijаblu čini
učeničkа sаmoprocjenа emocionаlnih stаnjа.
Instrument koji je korišćen u istrаživаnju čini
upitnik sаstаvljen od ljestvicа semаntičkog
diferencijаlа zа emocije sreće, tuge, opuštenosti,
strаhа, zаdovoljstvа, ljutnje, rаdoznаlosti, srаmа,
zbunjenosti,
dosаde,
rаvnodušnosti,
iznenаđenosti, treme, rаzočаrаnjа, oduševljenjа,
bezvrijednosti, povjerenjа i zаbrinutosti. Od
učenikа je zаtrаženo dа uz emocije, koje se kod
njih nаjčešće pojаvljuju tokom nаstаvnog
procesа, oznаče intenzitet nа pripаdаjućoj
ljestvici semаntičkog diferencijаlа. Ljestvicа
semаntičkog diferencijаlа je podijeljenа nа 11
nivoа, koji se kreću od 0, kojа oznаčаvа odsustvo
emocije, preko 1 koji oznаčаvа jаko slаb

intenzitet emocije, pа do 10 koji oznаčаvа nаjjаči
intenzitet pojаve emocijа. Učenicimа su prije
ispitivаnjа bilа pojаšnjenа tаčnа određenjа
pojedinog emocionаlnog stаnjа. Kаko bismo
utvrdili deskriptivne čestice u instrumentu,
koristili smo deskriptivne pаrаmetre: аritmetičku
sredinu, stаndаrdnu devijаciju, minimаlnu i
mаksimаlnu vrijednost, аpsolutne i relаtivne
frekvencije te t-test u svrhu ispitivаnjа
povezаnosti pojedinih obilježjа.
3.5.

Uzorаk istrаživаnjа

Istrаživаnje je sprovedeno nа uzorku od
207 učenikа i učenicа četvrtih i petih rаzredа
osnovnih školа s područjа grаdа Bijeljine.
3.6.

Interpretаcijа rezultаtа istrаživаnjа

Ispitujući razliku u emocionalnim stanjima
učenika različitog uzarsta došli smo do sledećih
rezultata (tabela 1) dа je emocijа pozitivnog
nаjizrаženijeg intenzitetа u četvrtim rаzredimа je
svаkаko povjerenje i iznosi 6,639 (M=6,639), dok
je u petim rаzredimа to emocijа rаdoznаlosti
(M=6,010). Ako posmаtrаmo dominаntnu
negаtivnu emociju kod učenikа i četvrtih i petih
rаzredа to je dosаdа (M=4,907 i M=6,879).
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Ispitujući statističku značajnost rаzlikа аritmetičkih sredinа t-testom zаvisno od uzrаsta učenikа
došli smo do rezulatat koji su prikazani u tabeli 2.

Vodeći se dobijenim rezultаtimа, učenici četvrtih
rаzredа iskаzuju veći stepen zаdovoljstvа
(M5=5,954 / M7=4,646), zаtim veći stepen
povjerenjа (M5=6,639 / M7=5,242). Zа rаzliku od
njih, učenici petih rаzredа doživljаvаju više tuge
(M7=3,152 / M5= 2,037), veći intenzitet strаhа
(M7=3,899 / M5= 2,935) tokom nаstаvnog
procesа, zаtim pokаzuju više ljutnje (M7=3,980 /
M5= 2,120), više su zbunjeni (M7= 3,889 / M5=
2,713) i doživljаvаju veći intenzitet dosаde (M7=
6,879 / M5= 4,907) kаo i treme (M7= 4,343 /
M5= 3,306). Anаlizirаjući ove rezultаte možemo

konstаtovаti dа je prva hipotezа potvrđenа, а
onа se odnosilа nа emocionаlnu rаzliku učenikа
po uzrastu ispitаnikа. Posmаtrаjući dobijene
rezultаte potvrđujemo dа se emocionаlnа stаnjа
veomа rаzlikuju u zаvisnosti od uzrasta učenikа.
Sljedeći pаrаmetаr je bio pol učenikа. Kаko
bismo potvrdili li pаk odbаcili drugu hipotezu,
prikаzujemo deskriptivne pаrаmetre te
utvrđujem povezаnost (tаbelа 3).
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Rezultаti iz tаbele 3, pokazuju da se
među pozitivnim emocijаmа kod učenikа
posebno izdvаjа opuštenost (M= 6,153), dok je
kod učenicа nаjistаknutijа emocijа rаdoznаlost
(M= 6,257). Ako posmаtrаmo sаmo negаtivne
emocije, učenici аli i učenice obа rаzredа
nаjvećim intenzitetom doživljаvаju emociju
dosаde (M= 6,561 i M= 5,211). Ako pаk
uporedimo
rаzliku
аritmetičkih
sredinа
emocionаlnih stаnjа kojа tokom nаstаve
doživljavаju učenici obа polа, možemo vidjeti dа
je i kod pozitivnih i kod negаtivnih emocijа
intenzitet podjednаk. Tаko možemo reći dа je
stаtistički znаčаjnа rаzlikа između аritmetičkih
sredinа t-testom potvrđenа sаmo kod emocijа
sreće i dosаde (tаbelа 4).

Rezultаti nаm govore sljedeće, dа djevojčice
doživljаvаju veći intenzitet sreće (M = 5,706) od
dječaka (M = 4,918), а kod dječaka je izrаženiji
intenzitet dosаde (M = 6,561) nego što je kod

djevojčicа (M = 5,211). Nа osnovu dobijenih
rezultаtа možemo dа konstatujemo dа je druga
hipotezа sаmo djelimično potvrđena, tačnije
samo za emocije sreće i dosade postoje
statistički značajne razlike između pripadnika
različitog pola. Na osnovu toga, možemo
zаključiti dа kаtegorijа polа ne utiče posebno nа
emocionаlnа stаnjа učenikа u većini ponuđenih
emocijа.
4.

Zaključak

Anаlizirаjući dobijene rezultаte možemo
konstаtovаti dа je prva hipotezа potvrđenа, а
onа se odnosilа nа emocionаlnu rаzliku učenikа
zavisno od uzrasta ispitаnikа. Posmаtrаjući
dobijene rezultаte potvrđujemo dа se
emocionаlnа stаnjа veomа rаzlikuju u zаvisnosti
od uzrasta učenikа.
Upoređujući rаzliku аritmetičkih sredinа
emocionаlnih stаnjа kojа tokom nаstаve
doživljavаju učenici obа polа, možemo vidjeti dа
je i kod pozitivnih i kod negаtivnih emocijа
intenzitet podjednаk, osim emocija sreća i
dosade za koje je potvrđenа stаtistički znаčаjnа
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rаzlikа između аritmetičkih sredinа testirana ttestom.
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Моја прича (огледни час)
Ивана Бојанић, професор разредне наставе ОШ „Свети Сава“, Фоча

Огледни час „Развијање стратегије за оспособљавање ученика за кориштење ИКТ у сврху
информатичког образовања“, одржан у ОШ „Свети Сава“, Фоча
Ја сам Ивана Бојанић. Професор сам
разредне наставе. Радим у ОШ „Свети Сава“
од септембра 2000. године.

размишљање о кориштењу ИКТ у сврху
информатичког образовања проведем у
дјело.

Рачунарска технологија напредује из дана
у дан и продире у сваки дио живота и рада.
Много дјеце још много прије поласка у школу
има додир са рачунаром, а настава
информатике у нашим основним школама се
по наставном плану и програму изводи тек у
шестом разреду и то само по један час
седмично. Сматрам да би до тада ученици већ
требали да посједују знања о кориштењу
неких рачунарских програма. Главни циљ
наставе информатике је оспособљавање
ученика за кориштење рачунара. То се не
мора постићи увођењем информатике као
наставног предмета у млађим разредима
основне школе, већ се може остварити кроз
редовну наставу осталих наставних предмета.
Седам учионица у нашој школи опремљено је
рачунарима за сваког ученика (захваљујући
пројекту Министарства просвјете „Доситеј еучење по моделу 1:1“), па сам ту предност
одлучила да искористим и у оквиру пројекта
„Наставници,
водитељи
промјена“

Циљ мог пројекта је био да ученике, који су
четврти
разред,
уведем
у
основе
информатичке писмености, како бих их
усмјерила да рачунар користе не само за
забаву него и за учење. Жељела сам да
ученике обучим да користе неке рачунарске
програме као што су Паинт, Wорд и Поwер
Поинт, како бисмо те програме користили за
учење на часовима различитих наставних
предмета. Сматрала сам да би тада настава
ученицима била забавнија и да би били
активнији на часовима и више мотивисани за
учење. Дјечију жељу и мотивисаност за
кориштење рачунара хтјела сам искористити у
настави и усмјерити их да вријеме проведено
за рачунаром искористе у сврху проширивања
информатичке писмености.
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реализовати тај пројекат, али након што је
прочитала писмо које су јој написали ђаци,
није могла одбити њихову молбу. Охрабрила
ме да сама почнем обуку за кориштење
рачунарских програма Паинт, Wорд и Поwер
Поинт, а да ће она након тога у току једног
мјесеца одржати ученицима седмично по
један час додатне обуке за кориштење ових
програма у оквиру часова редовне наставе.

Из разговора са мојим ученицима сазнала
сам да воле да проводе вријеме за рачунаром
и да рачунар користе најчешће за играње
игрица, а интернет за фејсбук и скајп. Нису
користили рачунарске програме Wорд и
Поwер Поинт, а Паинт је користила
неколицина ученика. Представила сам им
пројекат и разговарали смо о томе шта могу
научити и како још могу користити рачунар.
По њиховој реакцији закључила сам да су
веома заинтересовани да прошире своје
знање о кориштењу рачунара. Поменула сам
да би им наставница информатике могла
држати неколико часова обуке за рад на
рачунару. Ученици су дошли на идеју да
напишу писмо наставници информатике у
коме ће је замолили да им одржи обуку.
Причали смо шта би они жељели научити и
шта очекују од те обуке. Када ми је
предсједник одјељења одмах сутрадан донио
написано писмо са потписима свих ученика
схватила сам да једва чекају почетак пројекта.
Да је овај пројекат велики и озбиљан посао
схватила сам када сам почела планирати
кораке у његовој реализацији. Плашила сам
се да ли имам довољно информатичког знања
и да ли ћу знати правилно ученицима
показати да користе поменуте рачунарске
програме. Моје страхове и циљ пројекта сам
подијелила са наставницом информатике,
која је у међувремену прешла да ради у РПЗ,
као инспектор – просвјетни савјетник за
информатику. Замолила сам је да ми помогне
у реализацији пројекта и обуци ученика за рад
на рачунару. Сматрала је да самостално могу

Како је кључ успјеха сваке активности
сарадња породице и школе, на родитељском
састанку сам упознала родитеље са развојним
пројектом и тражила их помоћ и подршку у
његовој реализацији. Родитељи су се
сложили да би познавање рачунарских
програма дјеци било корисно и изразили
спремност да дјеци помогну у савладавању
наведених програма.
Услиједило је планирање и осмишљавање
активности које треба реализовати на
часовима различитих наставних предмета, а
које подразумијевају да ученици користе
рачунар, односно рачунарске програме
Паинт, Wорд и Поwер Поинт. Није било
једноставно све осмислити и повезати
наставну јединицу и обуку за кориштење
рачунарског програма, али зато резултати
нису изостали. Ученици су уживали на
часовима на којима су користили рачуаре.
Били су јако мотивисани и заинтересовани
док су вјежбали кориштење наведених
рачунарских програма. Рачунаре смо
користили једанпут – двапут седмично.
Кроз наставу ликовне културе смо у
уводном дијелу часа као мотивацију за
ликовно изражавање савладали основе
рачунрског програма Паинт, који смо касније
користили на часовима српског језика за
илустрацију неког текста.
Кориштење
рачунарског програма Wорд почели смо на
часу српског језика, када су ученици програм
упознали куцајући на њему текст пјесме коју
су научили напамет (аутодиктат). Рачунарски
програм Wорд смо користили најчешће у
настави граматике, па смо задатке умјесто на
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наставним листићима рјешавали у Wорд
документима. Радећи на рачунару ученици су
лакше и на занимљивији начин усвајали
градиво из граматике. На часу природе и
друштва смо вјежбали кориштење програма
Поwер Поинт за прављење презентације
туристичке понуде нашег града. Ученичка
радозналост и жеља за кориштењем
рачунара навела је ученике да све што су
научили на часу вјежбају кући на својим
рачунарима. Самостално су откривали
могућности сваког од показаних рачунарских
програма и самостално вјежбали њихово
кориштење.

Труд ученика и њихова пажња на часу,
залагање да савладају рад на рачунару и
њихова заинтересованост да сазнају још више
могућности сваког рачунарског програма
наводили су ме да им стално показујем нове
функције које могу упознати. Научили су и да
користе УСБ меморију. Ученици су на
часовима показивали своју солидарност и
спремност да помогну једни другима.
Ученици коју су боље савладали рад на
рачунару постали су моји мали помоћници.
Обилазили су остале ученике и додатно им
појашњавали функције које нису схватили.
Шта су ученици постигли и шта су све
научили радити на рачунару схватила сам тек
када је дошао тренутак да наставница
информатике, према ранијем договору,
почне додатну обуку. Испланирале смо
активности кроз које ће ученици проширити
познавање
рачунарских
програма.
Показивала им је како могу повезивати
рачунарске програме Паинт и Wорд, те

убацивати и уређивати слике у програму
Wорд. Ученици су с нестрпљењем очекивали
сваки час обуке. Били су јако активни, пуни
самопоуздања, поносни на оно што су
постигли. Своју захвалност наставници
информатике ученици су показали куцајући
јој поруке у Wорд документу у који су убацили
слику из програма Паинт. Све документе су
пребацили у један фолдер који су назвали по
њеном имену и пребацили га на стик.
Много часова смо реализовали
употребом рачунара. Од несигурних потеза и
тражења сталне помоћи на почетку
упознавања
са
сваким
рачунарским
програмом ученици су постали самостални у
кориштењу рачунара. Успјех који због тога
осјећају повећао је њихово самопоуздање.

Била сам веома поносна на своје ђаке
и на оно што су постигли и осјећала сам
потребу да то покажем. Због тога сам, у
договору са ученицима, одлучила да
одржимо огледни час на регионалном нивоу.
Показали смо како се индивидуализација
наставе српског језика кориштењем задатака
различитих
нивоа
сложености
може
функционалано
користити
примјеном
рачунарског програма Wорд. Умјесто
наставних листића на том часу кориштени су
Wорд документи. Припрема за овај час се
налази на сајту РПЗ – а. Огледном часу су
присуствовали: инспектор – просвјетни
савјетник за разредну наставу у РПЗ – у,
директор, замјеник директора, педагог, осам
колега учитеља из наше школе и двије
колегинице из друге школе. Била сам срећна
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када је након одржаног часа неколико колега
изразило жељу да нешто слично ураде и у
својим одјељењима. Осјетила сам да сам
успјела да проширим утицај пројекта и на
остале колеге.
Сада, када анализирам све активности које
су реализоване у оквиру овог пројекта
схватам да сам постављени циљ у потпуности
остварила. Наставу смо модернизовали
кориштењем рачунара. Рачунар је постао
ученицима средство за учење, јер су почели
да уче неке наставне предмете кориштењем
рачунара. Кориштењем рачунара од стране
ученика учинило је наставу занимљивијом, а
ученике активнијим на часу. Ученици су више
мотивисани за учење. Када користим рачунар
ученици се више труде да ријеше задатке.
Кроз наставу различитих наставних предмета
(српског језика, математике, ликовне културе,
природе и друштва) ученици су научили да
израђују текстуални документ на рачунару и
да раде у програму за цртање. Почели су
самостално кући да израђују презентације из
природе и друштва и тако уче градиво из овог
предмета. Ученицима је забавније да уче на
овај начин. Успјех овог пројекта уочила сам и
након изјава неколико родитеља који су
примијетили да су им дјеца заинтересованија
за учење када користе рачунар. Обрадовала
сам се и када ми је наставница енглеског
језика саопштила да су моји ученици почели
да израђују презентације и за њене часове, а
да их она користи у свом раду и показује
осталим одјељењима четвртог разреда.
У будућности и даље планирам да ученици
користе рачунарске програме Паинт, Wорд и
Поwер Поинт за учење. Планирам много
наставити рад на овим програмима, нарочито
програму Поwер Поинт јер га ученици нису
довољно савладали. Наредне школске
године, када ученици буду пети разред,
усмјераваћу их да самостално израђују
презентације које ће представљати својим
друговима на часовима природе и часовима
друштва. Тако ћу их подстаћи на самостално
стицање знања и развијање радних навика, те

на кориштење рачунара и интернета за
учење. Такође, од наредне школске године,
планирам да се заложим за оснивање
информатичке секције за ученике млађих
разреда.

Овај пројекат је највише утицао на
ученике, али и на мене. Иако сам сумњала у
своје способности успјела сам да у потпуности
реализујем пројекат и остварим много више
него што сам очекивала. Сарадња са
тренерима пројекта „Наставници, водитељи
промјена“,
родитељима
ученика,
са
наставницом информатике и директором
школе, без чијег одобрења не бих могла
спровести пројекат, и њихова подршка много
су ми помогли у реализацији пројекта.
Сада о свом пројекту размишљам и као
могућој иновацији образовног система,
наравно када се за то створе услови у свим
школама.
Додатни материјал:
 Писана припрема за огледни час
http://itao.eobrazovanje.com/course/vi
ew.php?id=60
За преузимање материјала са ИТАО
платформе, прво се улогујте на платформу
(http://itao.eobrazovanje.com), затим копирајте
наведене линкове у интернет прегледник за
директно преузимање материјала. Уколико
немате налог на платформи, пишите нам на
casopisdositej@lanaco.com.
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Тимски рад наставника (огледни час)
Снежана Лакета, Данка Кезуновић, Владимир Радоњић - ОШ „Вук Караџић“, Власеница

Огледни час: Easter (customs in BiH and UK)/ Васкрс (обичаји у БиХ и Уједињеном Краљевству), ОШ
Вук Караџић, Власеница, 9. јун 2015.




Тимски рад наставника
Интегрисана настава
Српски језик, енглески језик,
вјеронаука





МСц Снежана Лакета, проф. разредне
наставе
Данка Кезуновић, проф. енглеског језика
Владимир Радоњић, вјероучитељ

Огледни час кроз слике и кораке
1. Најава теме, видео запис о обичајима
код Срба за Васкрс

2. Вјероучитељ
објашњава
значај
Васкрса, радио-емисија Српски на
српском
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3. Представљање извора знања – Видео
клип о „Српском рјечнику“ Вука
Караџића

6. Израда компјутерских мапа ума

7. Извјештавање група уз коришћење
мапа ума
4. Истраживачки рад у групама

5. Истраживање уз музику

8. Израда заједничке мапе ума уз
коришћење компјутерског програма
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9. Евалуација - заједничка мапа ума
Васкрс

Додатни материјал:
• Писана припрема за изведени
огледни час може се преузети са адресе:
http://itao.eobrazovanje.com/mod/resource
/view.php?id=680

10. Уз пјесму се поздрављамо

За преузимање материјала са ИТАО
платформе, прво се улогујте на платформу
(http://itao.eobrazovanje.com), затим копирајте
наведене линкове у интернет прегледник за
директно преузимање материјала. Уколико
немате налог на платформи, пишите нам на
casopisdositej@lanaco.com.

11. Интервју после одржаног часа, звучни
снимци
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Огледни час – Развој биљке
Радмила Дакић и Вања Микић, ОШ „СВЕТИ
САВА“ ДОБОЈ

ИНОВАТИВНИ МОДЕЛ НАСТAВНОГ РАДА
Тимски
рад
наставника
и
родитеља/професора
биологије,
компјутеризована
настава,
проблемска
настава, оглед у настави, респонсибилна
настава
Реализатори:



Ликовно – Замишљање- „Изглед биљке
у прољеће“- об

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Метода наставног
разговора, метода усменог излагања, метода
рада на тексту, метода писаних радова,
метода илустрације и демонстрације,
експеримент
ОБЛИЦИ РАДА: Фронтални, индивидуални,
групни, рад у пару
НАСТАВНА СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА:
мапа ума у електронској форми, еУчионица,
презентације у Power Point-u, наставни
листићи у електронској форми, металофон
ИНОВАЦИЈА У РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНИХ
АКТИВНОСТИ


Радмила Дакић, магистар разредне
наставе
Вања Микић, професор биологије



РАЗРЕД : IV 2
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПРИРОДА И ДРУШТВО
ВРИЈЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 14.5. 2015. од 13.00
до 14.00
НАСТАВНА ТЕМА: БИЉКЕ
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: РАЗВОЈ БИЉКЕ
ВРСТА НАСТАВЕ: Тематски дан - рад по
центрима








НАСТАВНИ САДРЖАЈИ
- Природа - „Развој биљке“-об
- Српски језик- КИ- Опис биљке- ут
- Математика- „Сабирање и одузимање“
–ут
- Музичко- „Разгранала грана јоргована“
-п и в
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Ученици уче по систему „1:1
еLearning“, што подразумијева учење
уз помоћ технологије (електронско
учење) по моделу 1 на 1, тј.
кориштење рачунара од стране
ученика у току извођења часа.
Рад у тиму са родитељом - колегом
који је по занимању наставник
биологије
Рад по центрима
Асоцијације у настави
Презентација у виду мапе ума у
електронској форми
Резултати
експеримента
систематизовани су у презентацији,
која помаже ученику да још једном
прође кроз све фазе развоја биљке.
Ученици
самостално
рјешавају
задатке на наставном листићу у
„Word“-овом програму за писање.
Самостално
кориштење
ППТ
презентације
Развијање ИКТ вјештина код ученика
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ЦИЉ НАСТАВНОГ ДАНА










Развијање интереса за посматрање
биљака
Проширивање знања о врстама
биљки, те о условима који су потребни
за правилан развој биљке
Оспособљавање
за
самостално
учење,
Оспособљавање
за
самостално
запажање, прављење забиљешки и
извјештавање,
Развијање међусобног повјерења,
Развијање групне интеракције.
Оспособљавање ученика за рад на
рачунару

ИСХОДИ УЧЕЊА:
Ученици ће моћи да:











наведу најважније услове за развој
биљке,
разликују
једногодишње,
двогодишње и вишегодишње биљке,
рјешавају текстуалне задатке са
сабирањем и одузимањем,
класификују и примјењују ритмичке и
мелодијске инструменте Орфовог
музичког
инструментарија
(металофон) кроз свирање и пјевање,
напишу кратак дескриптивни текст,
да пронађу одређени документ на
рачунару, да активно раде на
документу и да га по завршетку рада
врате наставнику,
ликовно представе фотографију и да
се сналазе у практичном раду на
рачунару.

НАЧИНИ ПРОВЈЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА
УЧЕЊА




Усмени одговор
Самостално извјештавање о раду у
групи тј. центру
Анализа ликовних радова



Увидом у урађене задатке
наставних листића
Свирањем, пјевањем пјесме

са

ТОК ЧАСА
КОРАЦИ:
1. КОРАКПрипремне
активности
(прије часа)
2. КОРАК
–
Игра
асоцијације
(3 мин.)
3. КОРАКобрада
новог
градива
(15 мин.)
4. КОРАКРад
по
центрима
(20 мин.)
5. КОРАКПовратна
информација
(20 мин.)
6. КОРАКАнализа
тока
рада
(2 мин.)
*Временско трајање наставних активности
је 60 минута што је доозвољено с обзиром на
чињеницу да се ради о огледном часу.
ПРИПРЕМНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
Неколико дана прије реализације овог
часа ученици су имали задатак да посаде
биљку и да прате њен развој. Циљ овог
експеримента је био да ученици утврде који
су услови потребни за живот биљке и шта се
догађа са биљком уколико неки од ових
услова не буду испуњени. На овај час ученици
доносе своје евидентне листе на којима су
уписани тражени подаци и биљке.
Ученицима су прије часа подијељени
рачунари. Ученици ће се прије почетка
реализације наставних активности повезати
са наставником и регистровати у програму
„Мythware eUcionicе“. Наставник ће им тад
послати потребан материјал за рад (
презентације и наставни листићи).
Све оно што је потребно за рад у центрима
налази се на рачунрима, осим у центру за
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музику. Тај центар је опремљен Орфовим
инструментаријем.
1. КОРАК ЗАЈЕДНИЧКЕ
УВОДНЕ
АКТИВНОСТИ
Час започињемо игром асоцијације.
Коначно рјешење асоцијације је „Биљке“.
Помоћу рјешења асоцијације
вршим
психолошко-мотивациону припрему ученика
и увођење у наставне активности. Потом
најављујем циљ часа
и
представљам
наставника који ће нас упознати са новом
наставном јединицом.
2. КОРАК ОБРАДА НОВОГ ГРАДИВА
Ученике са новим градивом упознаје
родитељ - волонтер. Уз помоћ презентације
која је направљена као мапа ума у
електронској форми и филма о биљкама
обрадићемо предвиђене наставне садржаје.
Након завршетка презентације слиједи рад по
центрима.Ученицима је унапријед понуђена
могућност
да
демократски
изаберу
активности које ће изучавати. Из српског
језика су се одлучили за културу изражавања,
из природе и друштва између неколико
понуђених варијанти бирали су оглед и
проблемску наставу, а из музичке културе су
изабрали свирање и пјевање уз Орфов
инструментариј.
Замолићу ученике да међусобно сарађују
јер ће тако бити успјешнији у раду.
3. КОРАК РАД ПО ЦЕНТРИМА
Ученици ће према властитом избору бити
распоређени у пет центара и то:
• МАТЕМАТИКА- текстуални задаци
• ПРИРОДА - „Развој биљке „- обрада
• СРПСКИ ЈЕЗИК - Опис биљке
• МУЗИЧКА КУЛТУРА - „Разгранала грана
јоргована“
• ЛИКОВНА КУЛТУРА- замишљање –
ликовно представљање фотографије

4. КОРАК ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА
Повратна информација ће на овом часу
бити
остварена
кроз
извјештавање
представника центра. Наставник
у
одређеним центрима
који су учили у
еУионици користи опцију „дијељења екрана“,
како би сви ученици могли да виде
активности тог ученика
5. КОРАК АНАЛИЗА ТОКА РАДА
Заједно са ученицима помоћу електронске
мапе ума поновити градиво, а потом
анализирати час. Да ли им се допада овакав
начин рада, шта им се посебно свиђа, а шта би
вољели да промијене. За домаћу задаћу
ученици би требали да нацртају мапу ума на
тему „Развој биљке“, а потом и да науче
лекцију.
ПРИЛОЗИ


наставни листићи у „Word“- у за
математику, српски језик и природу и
друштво
презентација у ППТ-у- урађена на тему
„Развој биљке“
Мултимедијална мапа ума
Филм о развоју биљке преузет са
https://youtu.be/pB4ASdELBbQ











Писана припремаDatoteka
Мапа умаDirektorijum
Наставни листићиDirektorijum
ППТ слајдовиDatoteka
Филм - Раст зрна пасуља

За преузимање материјала са ИТАО
платформе, прво се улогујте на платформу
(http://itao.eobrazovanje.com), затим копирајте
наведене линкове у интернет прегледник за
директно преузимање материјала. Уколико
немате налог на платформи, пишите нам на
casopisdositej@lanaco.com.
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Припрема – Врсте саобраћаја

Циљ часа:
-

Милена Славуљ Броћета, ОШ „Вук Караџић“
Омарска

-

Моделима
интерактивне
и
мултимедијалне наставе проширити
знања о врстама саобраћаја и
саобраћајним средствима.
Уочити како и колико нове врсте
превоза утичу на квалитет живота људи,
тј. какав је њихов значај за живот људи.

Очекивани исходи:
-

Разред и одјељење: III 1
Наставни предмет: Природа и друштво

-

Наставна тема: Саобраћај у мјесту и околини
Наставна јединица: Врсте саобраћаја
Тип часа: Обрада новог градива
Наставне методе: Метода усменог излагања,
текстуална,
писаних
радова,
метода
разговора, илустративно-демонстративна.
Облици рада: фронтални, индивидуални, рад
у пару
Доминирајући модел иновативне наставе:
Интерактивна
настава
примјеном
информационих технологија - „е-Учење по
моделу 1:1 – ДОСИТЕЈ“
Наставна средства и потребан материјал:
Уџбеник, наставни листић „План путовања“,
ауторски мултимедијални текст „Ноди учи о
саобраћају“, наставни листићи за тандемски
рад, „Семафор доживљаја“ за вредновање
часа од стране ученика, пјесма „Трамвај, ауто,
воз“, „Времеплов будућности“- идејно
рјешење аутомобила будућности, flip chart
папир,
пројектор,
„СМРС“ученички
рачунари, наставнички рачунар, „лутријски
бубањ“.

-

именовати
и разликовати врсте
саобраћаја и саобраћајних средстава, те
објаснити специфичности различитих
врста саобраћаја; набројати улоге и
користи превозних средстава у животу и
раду човјека,
тачно одговорити на постављена
питања
за
рад
у
паровима;
класификовати превозна средства
према врсти саобраћаја којој припадају,
именовати мјеста поласка/доласка
средства јавног саобраћаја,
понудити атрактивно рјешење (дизајн)
за задатак „Времеплов будућности“
помоћу
рачунарског програма за
цртање, Paint.

Претходна припрема наставника и ученика
(прије часа): Осмишљавање и стварање
мултимедијалног текста; припрема плаката за
„Семафор доживљаја“, слајдови у Power
Pointu- повратна информација за тандемски
рад.
Ученици су прије часа имали задатак да код
куће, на већ припремљеном наставном
листићу, напишу план једног свог путовања.
Непосредно прије часа извршена припрема
учионице, ученичких рачунара,
те
повезивање
са
наставником
регистровање у програму „Мythware“.
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Артикулација часа

Додатни материјали:

Први корак (5'): Слушање пјесме „Трамвај,
ауто, воз“, те психолошка пауза.

-

Анализа претходно припремљених наставних
листића „План путовања“. Залијепити листиће
на претходно припремљен flip chart папир.

-

Други корак (10'): Гледање мултимедијалног
записа „Ноди учи о саобраћају“. Слиједи
разговор са ученицима вођен питањима о
садржају мултимедијалног записа.

мултимедијални запис „Ноди учи о
саобраћају“,
наставни листови за тандемски рад
(word документ),
припремни задатак „План путовања“ ,
идејна рјешења на тему „Времеплов
будућности“

могу се преузети са сајта:
http://itao.eobrazovanje.com/

Трећи корак (3'): Слање
и отварање
наставних листића у форми word документа,
те мултимедијалног записа.
Четврти корак (10'): Тандемски рад на
наставном листићу за учење (word документ).
У току рада могуће је користити
мултимедијални запис и уџбеник, стр. 30-31.
Припрема извјештаја тандемског рада.
Пети корак (5'): Извјештај подносе три пара
ученика која буду одабрана методом
„лутријског бубња“. У току извјештавања,
наставник „дијели екран“ пара који
извјештава како би сви ученици имали увид у
рјешења и по потреби допунили иста.
Шести корак (10'): „Времеплов будућности“ помоћу Paint програма, ученици на својим
рачунарима представљају како би могао
изгледати аутомобил у будућности.
Седми корак (2'): Осврт на час - Семафор
доживљаја (сваки ученик има три картонска
круга, у бојама семафора- ЗЕЛЕНА- допада ми
се час, ЖУТО – неодлучан сам, ЦРВЕНО – не
допада ми се како смо данас учили). Кратак
осврт на час.
Задавање домаћег задатка: Радна свеска,
стр. 14.
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Priprema – Model časa analize
pismenog zadatka iz matematike

Odgojni zadaci
Učenici treba da:
- Treba da shvate da se i na greškama uči,
kako na svojim, tako i na tuđim.

Zenaida Lišinović, OŠ „Milan Rakić“ Rudanka
zenaida2411@gmail.com

Oblik rada: Individualni; Frontalni
Metoda rada: Dijaloška, Heuristička
Nastavna sredstva i pomagala: Tabla,
geometrijski pribor, zadaćnice, lokalno umreženi
laptop računari
TOK, SADRŽAJ I VREMENSKA ARTIKULACIJA
ČASA

Nastavni predmet: Matematika
Razred: VII
Nastavna tema: Cijeli brojevi, Trougao
Nastavna jedinica: Analiza i ispravak prvog
pismenog zadatka
Cilj časa: Vrednovati stepen usvojenih nastavnih
sadržaja te ukazati na sistematske i pojedinačne
greške, uz pouku o načinu otklanjanja tih
grešaka.

Uvodni dio časa (5 minuta):
1. Upoznavanje učenika sa rezultatima na
provjeri znanja putem pismenog rada.
Rezultati su prikazani na slajdovima
prezentacije koju je nastavnik pripremio te
umreživši se sa svim učenicima u e – učionici,
vrši analizu.
a) Broj učenika koji su riješili: svih pet
zadataka, četriri zadatka, tri zadatka,
dva, jedan ili ni jedan zadatak.

Obrazovni zadaci
Učenici treba da:
- Učestvuju u analizi i vrednovanju svojih
rezultata, sagledaju greške i pojasne ih sa ciljem da ih ne ponavljaju;
- Kritički i samokritički analiziraju pismeni
zadatak i na taj način izgrađuju kritičko
mišljenje;

b) Objašnjenje
bodovima

Funkcionalni zadaci
Učenici treba da:
- Uočavaju greške koje su učinili prilikom
rješavanja zadataka i shvate kako se
pravilno rješavaju zadaci;
- Rješavaju zadatke ispravljajući greške;
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c) Prevođenje bodova u ocjenu

d) Kriterijum prevođenja bodova u ocjenu

g) Pregled broja grešaka i najveće greške
Iz prikaza broja dobijenih bodova i ocjene
učenika uočavamo najmanji stepen uspješnosti
rješavanja zadatka pod rednim brojem ___. Taj
nam podatak govori da se najčešće griješilo u
navedenom zadatku. Največa greška se pravila u
zadatku pod rednim brojem ___, gdje se :
_____________________
_______________________________________
_______________________________________
______.
Glavni dio časa (35 minuta)

e) Pregled broja dobijenih bodova i ocjene
učenika

Iz tabele vidimo stepen uspješnosti rješavanja
svakog zadatka, a ista nam služi za određivanje
fokusa u organizaciji dopunske nastave.
f) Struktura ocjena

2. Analiza i rješavanje zadataka
Poslije analize prvog zadatka, sa
posebnim osvrtom na najčešće greške, ako ih
ima, učenici kojima nije tačan taj zadatak,
rješavaju ga u svojim zadaćnicama. Nastavnik
ukazuje na potrebu i način kako da se isprave
greške. Tako se redom analiziraju i rade svi
zadaci. Naravno, treba iskoristiti svaku priliku da
se neke pozitivne činjenice istaknu i učenici
pohvale jer pohvala daje pozitivnije i
blagotvornije efekte nego kritika. Komentari se
ilustruju rješavanjem zadataka, od strane
učenika dobrovoljaca, na školskoj tabli. Ako je
potrebno ukazati na više detalja, pojedine
zadatke radi sam nastavnik. Poželjno je da se
uradi svih pet zadataka, a ako nije moguće
uraditi sve grupe, treba uraditi bar po jedan
zadatak iz svake grupe.
Završni dio časa (5 minuta )
3. Pitanja i primjedbe učenika u vezi sa izradom,
analizom i ocjenjivanjem zadataka (ako ih bude
bilo)
4. Zapažanja nastavnika o ukupnim rezultatima i
mjerama koje treba preduzeti da se otklone
greške (npr. organizovanje dopunske nastave sa
pojedinim učenicima ili sa grupom učenika).
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OČEKIVANI ISHODI
Učenici su osposobljeni da:
- Uoče greške koje su učinili prilikom rješavanja
zadataka i shvate kako se pravilno rješavaju
zadaci;
- Rješavaju zadatke ispravljajući greške;
- Primjenom indukcije i dedukcije kritički
razmišljaju.

5. Zadatak
Tražena tačka N je na pravoj koja spaja tačku M i
centar kruga O. Ako je M van kruga i P ma koja
tačka kružnice, iz trougla
slijedi

PRILOZI

Domaći zadatak: Zadaci s nastavnog listića neke
druge grupe s pismenog rada
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Васпитни задаци: развијање интересовања
и радозналости ученика, стицање новог
знања и искуства, развијање логичког
мишљења и закључивања.

Припрема – Математика,
Симетрала угла
Душанка Томић, ОШ „Иво Андрић“, Бања
Лука

Очекивани исходи:
Ученици ће бити способни да сами
конструишу симетралу угла.

КОРАЦИ ( ТОК ЧАСА)

Припремни дио часа: подјела ученичких
рачунара и њихово укључивање.
Наставна тема: Симетрала угла
Разред: VI

Први корак (10 мин): на почетку часа
поновити са ученицима шта је угао,
нацртати пар углова на табли (оштри, тупи,
прави). Поновити и урадити један примјер
симетрале дужи. Урадити један задатак и на
њему објаснити како да конструишу
симетралу.

Наставна јединица: Симетрала угла
Тип часа: Обрада
Облици рада: индивидуални, фронтални,
групни
Наставне
методе:
разговор, истраживачка.

демонстративна,
Други корак (20 мин): Са наставничког
рачунара
подијелити
ученицима
презентацију на којој се налазе урађени
задаци везани за ову тему.

Модел наставе: употреба информационих
технологија, „е-Учење по моделу 1:1
Доситеј
Наставна средства: пројектор, „СМРС“ –
ученички рачунари, наставнички рачунар,
даљинске управљачке јединице ( управљач
пројектора, миш, тастатура), уџбеник,
збирка задатака, креда , табла.

Ученици покрену задатак, запишу текст
задатка и прате како се ради задатак.
Уз заустављање презентације,
задатаке у својој свесци.

Циљ часа:

раде

Задњи задатак раде самостално и када га
ураде у свеску, пусте презентацију да виде
да ли су добро урадили. Ако им нешто није
јасно у задатку траже наставникову помоћ.

Упознавање ученика са појмом симетрале
угала и конструкцијом исте.
Образовни задаци часа: Оспособљавање
учениока да савладају конструкцију
симетрале угла.
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Трећи корак (10 мин)- Остатак часа ученици
који се јаве излазе пред таблу и раде
задатке.
1.

2.

Нацртати
једнакостранични
троугао и одредити симетрале
његових углова.
Нацртати правоугли троугао и
одредити симетрале његових
углова.

Четврти корак (5мин) - Ако је остало нешто
нејасно око рјешавања задатака, појаснити
још једном, а затим задати домаћу задаћу.

Додатни материјал:
1.
Припрема за час „ Симетрала
углова“
2.
Сајт
http://ucislobodno.com/videos/simetralaugla-zadatak-1/
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Припрема - Израда плана
стана

ЗАДАЦИ НАСТАВЕ:

Смиља
Поњавушић,
ОШ
Стојановић“ – Горњи Подградци

ОБРАЗОВНИ:

„Младен

-

овладати
примјеном
информационих технологија у
настави
- знати нацртати хоризонтални
пресјек
стана
уз
помоћ
одговарајућег софтвера
ФУНКЦИОНАЛНИ:
- развијање смисла за естетску
страну у свакодневном животу
развијање мисаоног представљања
и комбиновања просторних односа
стицање и развијање културе
становања у савременим условима
ВАСПИТНИ:
развијање упорности, уредности и
прецизности у раду
развијање естетског обликовања
код ученика

ОСНОВНА ШКОЛА:„Младен Стојановић“ –
Горњи Подградци
НАСТАВНИК: Смиља Поњавушић
ВРИЈЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 2. март 2015.
године
РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ: VII2 – ПШ Врбашка

ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ:
- да ученик изради план и приједлог
уређења стана путем рачунара
примјеном одговарајућег софтвера
- Ученици
самостално
користе
"CMPC" рачунар
Материјално-техничка основа наставног
рада:
- ученички рачунари (СМРС)

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Техничко
образовање
НАСТАВНА ТЕМА: Култура становања
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Израда плана стана
ТИП ЧАСА:вјежба
ОБЛИЦИ РАДА: индивидуални, фронтални
ИНОВАТИВНИ МОДЕЛ: употреба
инф.
технологија по моделу 1:1 -Доситеј-фаза II
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: метода разговора,
метода
демонстрације,
метода
илустрације, компјутерска настава

- Sofware: Бојанка (Paint), NetSupport
ТОК ЧАСА:

КОРЕЛАЦИЈА:
Основи информатике - примјена
информационих технологија
Ликовна култура - естетско
обликовање у изради плана
стана

УВОДНИ ДИО ЧАСА (око 5 мин.)
Задужени ученици дијеле “CMPC”
рачунаре ученицима, а наставник обавља
радње неопходне за рад у е-учионици
.Ученици укључују своје рачунаре и слушају
упуства наставника за рад. Наставник
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приступа “NetSupport ” софтверу (Сл.1),
уписује податке о часу (име наставника,
назив наставне јединице, циљеви и
очекивани исходи часа, сл. (2)). и позива
ученике да се пријаве у е-Учионицу (Сл.3).
Операцијом „КОМУНИЦИРАЈ“ (Сл.
5.) наставник провјерава да ли су сви
приступили е-Учионици , тј. да ли су
регистровани и шаље поруку ученицима „
Да ли смо сви спремни за рад? „ . По
потреби наставник помаже појединцима.

Сл. 4. Изглед наставничког екрана

Сл. 1.

Сл. 2.
Сл. 5. Алат за комуникацију
ГЛАВНИ ДИО ЧАСА ( око 35 мин.)
НАПОМЕНА: Како су ученици већ
упознати са примјеном нове информационе
технологије и примјеном Бојанке коју смо
претходних часова већ користили и
поставили на траку задатака, ученици могу
по упуству наставника почети са
реализацијом часа.
Сл. 3.
Наставник даје упуства ученицима у коме
они требају путем Бојанке приказати
ХОРИЗОНТАЛНИ ПРЕСЈЕК СТАНА на својим
рачунарима, документ треба сачувати у свој
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фолдер који смо креирали претходни час:
VII 1/OSNOVI INFORMATIKE под називом
OSNOVA STANA.

Сл. 6. Ученички радови
Наставник прати напредовање сваког
ученика , обилази их и помаже онима
којима је помоћ потребна.

На следећим сликама дат је приказ
неколико радова ученика који су рађени на
часу.

У другом дијелу часа, наставник
примјеном алата за приказ ученичког
рачунара(Сл.7.),
ученицима
приказује
неколико ученичких радова које они могу
пратити на својим екранима (Сл.8).
Ученици,
заједно
са
наставником
коментаришу радове и дајемо приједлоге
за побољшање урађеног.

Сл. 7. Алат за приказ ученика као
презентера

Сл.8. Ученик у улози презентера
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Сл. 9. Приказ ученичког екрана

Алатом: Награде за ученике наставник
шаље „звјездице“
најбоље урађеним
радовима.

ЗАВРШНИ ДИО ЧАСА ( око 5 мин.)
Наставник ће заједно са ученицима
извршити краћу анализу постигнутих
резултата, указати на евентуалне пропусте и
дати смјернице за даљи рад, најуспјешније
ученике похвалити и евентуално оцјенити.
Ученици приступају одјављивању,
према упуству наставника одлажу своје
лаптопе и враћају их на своја мјеста.
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ЕЛЕКТРОНСКИ ЧАСОПИС “ДОСИТЕЈ”
БРОЈ 6
http://casopisdositej.eucionica.com/
casopisdositej@gmail.com
Уреднице: Снежана Лакета, Славица Јовишевић
Технички тим: Сања Сабљић, Милан Мандић (LANACO)
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