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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ВИСОКА ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА
СУБОТИЦA

ОРГАНИЗАЦИЈА УСПЕШНОГ ОБРАЗОВАЊА – 
ИЗМЕЂУ ТРАДИЦИОНАЛНЕ И НОВЕ 

НАСТАВЕ

САЖЕТАК. Бројне реформе система образовања условљавале су промене и у начи-
ну рада и односа према ученицима. Савремена настава у школи XXI ве-
ка обележена је терминима флексибилност, иновативност и захтева
увођење бројних иновација. Савремене концепције наставе су настале
из потребе да се повећава ефикасност наставе, и нуде организациону
шему у којој ученици имају већу слободу кретања и разноврсније мо-
деле индивидуалног рада и стварања. Циљ нашег рада је истраживање
дидактичких претпоставки за унапређивање наставе. У раду се анали-
зирају могућности примене различитих облика рада са аспекта успе-
шности образовања, у функцији унапређивања наставе и превазила-
жења традиционалног начина поучавања – посебно кооперативни рад,
у којима ученици раде заједно, у паровима, мањим групама. Позитив-
ни ефекти кооперативне наставе огледају се у бржем и трајнијем усва-
јању знања, повећава се мисаона активност и самосталност ученика,
развија се критично и креативно мишљење па и комуникацијске и со-
цијалне вештине. Она подстиче ученике на размену искуства и на за-
једничко решавање проблема, тако се циљеви појединих ученика пове-
зују са заједничким циљевима.
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УВОД

„Начин учења �реа учини�и �аквим �а не у�е насилан… за�о ш�о сло-
о�ан човек не сме није�ну науку �а изучава ро�ски… јер се у �уши не за�р-

жава никакво наме�ну�о знање.“

ПлаGон

Савремена о<ука захGева и савремен 3рисGу3 насGавника и Gесно
3овезивање Gеорије и 3раксе. Да <и се Gо ус3ешно с3ровело, 3о-
Gре<но је 3римениGи савремене о<лике ра0а у насGави. Начин ак-
GивносGи између насGавника и ученика мора <иGи окаракGери-
сан као нека врсGа социолошке орYанизованосGи. У 3роцесу
учења можемо се о3ре0елиGи за неку врсGу Yру3исања ученика.
То може <иGи ра0 са чиGавим о0ељењем, са Yру3ом ученика, ра0
у 3аровима или чак ра0 са 3оје0инцима. На овај начин за3раво
<ирамо о<лик насGавноY ра0а, који може <иGи: фронGални, Yру3-
ни, Gан0ем и ин0иви0уални о<лик (По3ов и Јукић, 2006). Из<ор
насGавних о<лика и њихова ком<инација зависи о0 врсGе насGав-
них са0ржаја, узрасGа ученика, ос3осо<љеносGи ученика за само-
сGални ра0, о0 сGе3ена о3ремљеносGи школе насGавним
сре0сGвима и ме0ијима, и о0 афиниGеGа и ком3еGенција насGав-
ника 0а их на о0Yоварајући начин 3римењује и ком<инује. Ана-
лизом савремених о<лика ра0а очекујемо резулGаGе који ће 3о-
служиGи као 3уGоказ и 3о0сGицај у ком 3равцу <и Gре<ало
0еловаGи, како <и насGава о0 Gра0иционалне „екс каGе0ре“ 3о-
сGала насGава која омоYућава самосGалну мисаону акGивносG и
инGеракGивно учесGвовање свих ученика.

ФРОНТАЛНИ ОБЛИК РАДА

У 3ракси, Gоком о<учавања најчешће се о0лучујемо за фронGал-
ни Gј. колекGивни о<лик насGавноY ра0а. У фронGалном ра0у, на-
сGавник се не3осре0но о<раћа чиGавом о0ељењу, заје0нички 3о-
0учава све ученике. НасGавник је у 0ирекGном о0носу са
ученицима и насGавним са0ржајем, о0носно он је 3осре0ник из-
међу насGавноY са0ржаја и ученика. ИсGовремени ра0 свих уче-
ника на исGом насGавном са0ржају најчешћи је у о<ра0и нових
насGавних са0ржаја, ма0а је нашао 3римену и на уво0ном 0елу



ОРГАНИЗАЦИЈА УСПЕШНОГ ОБРАЗОВАЊА – ИЗМЕЂУ ТРАДИЦИОНАЛНЕ И НОВЕ НАСТАВЕ

ХАЈНАЛКА Ф. ПОЖАР 339

часа или завршном 0елу часа; 3ре и 3осле 3римене ра0а у Yру3и
– 3осе<но на часовима веж<и; 3ре и 3осле Yле0ања филма иG0. 

Пре�нос�и фрон�ално  олика ра�а су: ФронGални о<лик ра0а је
економичан и је0носGаван за 3римену, развија осећај заје0ни-
шGва и је0накосGи. Ра0 се исGовремено 3очне и заврши, 3осма-
Gрају се свих ученици; незамењив је 3ри 0авању у3уGсGава и 3о-
јашњења; а сла<ији ученици се 3о0сGичу на инGензивнији Gем3о
ра0.

Не�ос�аци фрон�ално  олика ра�а су: 0а је ученик за3осGављен
(слуша и о0Yовара ако насGавник 3осGави 3иGање), учење се 3о-
0ешава „3росечним“ ученицима – <ољи ученици се 0осађују, а за
сла<ије ученике ова насGава је 3реGешка. Присиљава ученике на
исGи Gем3о ра0а, јавља се 3асивизација већине 3осе<но ко0 веж-
<ања за0аGака (н3р. 0озирање лекова), јавља се 3ро<лем „3сихо-
лоYија YоGовансGва“, а насGавник се <рзо умара и нема уви0а у ак-
GивносG ученика (Про0ановић и Ничковић, 1974). 

ФронGални о<лик ра0а је и 0аље не3ревазиђен и нео3хо0ан у
насGави. Како <и се 3ревазишли не0осGаци, Gре<а корисGиGи
фронGално-инGеракGивни 3рисGу3, ка0а насGавна је0иница <у0е
о<рађена као сисGем 3ро<лемских 3иGања и омоYућава 0а учени-
ци <у0у акGивни учесници насGаве. МеђуGим, у савременој насGа-
ви Gре<а 0а 0оминира самосGални ра0 ученика. Они све чешће
Gре<а 0а <у0у у 3озицији 0а самосGално уче нове са0ржаје, 0а их
веж<ају, 3онављају, 0а 3овезују Gеорију са 3раксом. У самосGал-
ном ра0у ученици су у 0ирекGном о0носу 3рема насGавним са0р-
жајима. СамосGални ра0 ученика осGварује се кроз Gри о<лика
насGавноY ра0а – Yру3ни, ин0иви0уални ра0 и ра0 у 3ару (Gан0е-
му).

ГРУПНИ ОБЛИК НАСТАВНОГ РАДА

УнуGар ученичкоY колекGива формирају се Yру3е које ра0е само-
сGално на о0ређеним за0ацима и са резулGаGима ра0а у3ознају
насGавника и осGале ученике. НасGавник руково0и ра0ом, али не
не3осре0но, њеYова комуникација са ученицима је 3овремена, а
ученици у Yру3и ра0е на заје0ничком циљу. НасGавник во0и Yру-
3е, о<јашњава, ка0а Gре<а 3омаже, али је у 3рвом 3лану само-
сGални ра0 ученика у оквиру Yру3а. Гру3е моYу <иGи о0 3 0о 6 уче-



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (2)/2017

340 ХАЈНАЛКА Ф. ПОЖАР

ника – хомоYене или хеGероYене. ПоGре<но је о0ре0иGи улоYе
чланова у Yру3и 0а <и сви <или укључени. На крају 3ре0сGавници
Yру3а износе резулGаGе ра0а, који 3осGају 3ре0меG 0искусије. 

За0аци у Yру3ном о<лику ра0а моYу <иGи:

– ИсGовеGни за0аци, не0иференцирани ра0 у Yру3и н3р. ко0
савла0авања веома важних са0ржаја. 

– Разноврсни за0аци или 0иференцирани ра0, ка0а се 0ео на-
сGавне је0инице или Gеме 3о0ели ученицима у више Yру3а,
у зависносGи о0 њиховоY <роја и моYућносGи. 

– Тако имамо моYућносG 0а у циклусима измењујемо за0аGке
3о Yру3ама, све 0ок се не уверимо 0а је свака Yру3а савла0а-
ла све за0аGке и Gеме.

НасGавни ра0 у којем 0оминира ра0 у Yру3и о0вија се 3о фаза-
ма Gј. о0ређеним еGа3ама, које меGо0ичари различиGо о0ређују,
иако већина исGиче Gри основне еGа3е:

1) Уво�ни �ео – 0оYовор о ра0у – заје0нички је за све ученике, у ње-
му се с3рово0и са0ржајна и 3сихолошка 3ри3рема за ра0: уче-
ници се у3ознају са 3роYрамом ра0а, формирају се Yру3е, за-
0ају се за0аци, о0лучује се о начину ра0а, 3ри3ремају се изво-
ри знања, иG0. Уо3шGавање ра0а 3осе<но је важно ка0а се
3римењује Yру3ни ра0 са 0иференцираним за0ацима или за-
0ацима у циклусима.

2) Главни �ео ра�а – ра0 у Yру3и – о0вија се као самосGалан ра0
ученика у Yру3и који се заснива на 3о0ели ра0а унуGар саме
Yру3е, 0ок насGавник само 3омаже ученицима у савла0авању
о0ређених Gешкоћа. Током ра0а у Yру3и важно је 0а ученици
о<аве 3о0елу ра0а унуGар Yру3е, 0оYоворе се о ра0у, 3рику3е
о0Yоварајуће 3о0аGке, во0е <елешке, с3рове0у 0искусију и
3ри3реме извешGај Yру3е.

3) Завршни �ео – уо3шGавање – о<ухваGа извешGаје Yру3е, 0иску-
сију о њима у о0ељењу и насGавниково уо3шGавање ра0а (0о-
0аGна Gумачења, 0о3уњавање извешGаја, за0авање 0о0аGних
за0аGака и сл.). Како сваки насGавни ра0 Gре<а закључиGи 3ро-
веравањем њеYове 0елоGворносGи, наве0еним 0еловима на-
сGавноY ра0а Gре<а 0о0аGи и еGа3у 3роверавање ефикасносGи
насGавноY ра0а.
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Да <и Yру3а ус3ешно ра0ила Gре<а 0а <у0е: 0о<ро сасGављена
(услов за 0о<ру сара0њу међу члановима), 0о<ро орYанизована
(0а може самосGално 0а ра0и, 0а 3ланира, еви0енGира, верифи-
кује ра0 свакоY члана), и 0а <у0е у комуникацији са насGавником
и са осGалим Yру3ама ра0и међусо<ноY 3омаYања.

Пре�нос�и  ру�но  олика ра�а су: не3осре0ан о0нос ученика са
изворима знања, не3осре0ан о0нос са осGалим ученицима у Yру-
3и шGо развија комуникацијске вешGине и с3осо<носG за Gимски
ра0 и сара0њу. Ученици се уче 3равилном изражавању, слуша-
њу, ра0у на заје0ничком циљу, а чесGо се међусо<но „<оље“ разу-
меју; ра0 је 0инамичан, занимљив, 0о3риноси инGелекGуалном
развоју и 3ровоцира криGичносG; развија самосGалносG – овај
о<лик омоYућује 0а се ра0 ин0иви0уализује; 3омаже у решавању
3ро<лема (моYуће је 3рићи са различиGих сGановишGа), а 3оYо-
0ан је и за размену искусGва 3уGем 0искусије.

Не�ос�аци  ру�но  олика ра�а су: сложеносG формирања Yру3а;
уво0ни 0ео 3ре0сGавља велики уGрошак времена и 3оGре<но Yа је
0о<ро 3ри3ремиGи; чесGи су 3ро<леми са 0исци3лином; 0омина-
ција о0ређених ученика, Yу<иGак конGроле на0 ус3ехом 3оје0и-
ноY ученика, не о0Yовара сваком ученику. ПоGре<на је о0Yовара-
јућа о3рема за 3ракGични ра0 ученика, мноYо различиGих извора
знања; али и с3ремносG и с3реGносG насGавника 0а о<ез<е0и ма-
Gеријалне 3ре0услове за Gакав ра0 (Трнавац и Ђорђевић, 1998). 

Овај о<лик је нарочиGо 3оYо0ан у 3ракGичном о<разовању. На
3очеGку насGавних веж<и ученици се 3о0еле 3о Yру3ама, свака
Yру3а 0о<ије свој ра0ни за0аGак. Ученици 3рисGу3е извршавању
3роверених за0аGака, уз 3омоћ и коор0инацију насGавника. На
крају, орYанизује се Yру3на 0искусија, ка0а 3ре0сGавници Yру3е
износе извешGај о Gоме шGа и како су ра0или, 0а ли је <ило неких
3оGешкоћа 3ри извршавању 3роверених за0аGака.

РАД У ПАРОВИМА

Ра0 у 3аровима Gј. Gан0емима значи 0а 0ва ученика заје0нички
решавају 3осGављени за0аGак. Они моYу <иGи с3ојени хомоYено
(оG3рилике исGих с3осо<носGи) или хеGероYено (различиGих
3ре0знања, с3осо<носGи и 3рисGу3а). ПриGом Gре<а имаGи у ви0у
0а се не у3арују 0ве 0оминанGне, као ни 0ве 3асивне личносGи.
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Они морају 0а се 0о3уњују, 0а су GолеранGни, 0а цене је0ан 0ру-
YоY. На овај начин можемо 0оћи 0о 3озиGивних резулGаGа.

Пре�нос�и ра�а у �аровима: Gиха комуникација која не нарушава
конценGрацију лако се ком<инује са осGалим о<лицима ра0а (3о-
се<но ко0 3ровере насGавноY лисGића); суз<ија моноGонију; за
ученике је врло занимљив, 3о0сGицајан за развијање сара0ње и
самосGалносGи у ра0у.

Не�ос�аци ра�а у �аровима: ученици чесGо не желе или нису
3ри3ремљени за заје0нички ра0, моYућа је 3ојава су3арнишGва
или из<ијање суко<а; може се изYу<иGи моYућносG уви0а у ра0
3оје0иноY ученика (ВилоGијевић, 2000). 

Ра0 у 3аровима веома је 3оYо0ан у 3ракGичној насGави ко0 ве-
ж<ања и 3онављања. Веома је инGересанGан за ученике, они 3о-
мажу је0ни 0руYима, међусо<но ис3рављају евенGуалне Yрешке.
Ра0ећи заје0но уче се соли0арносGи, GолеранGносGи и колеYијал-
носGи.

ТРАДИЦИОНАЛНА И НОВА „АКТИВНА“ ШКОЛА

Да <и се осGварила ефикасна насGавна инGеракција Gре<а на3у-
сGиGи неке сGереоGи3е у Gра0иционалној насGави, а Gо је: 0оценG-
на 3озиција насGавника уз вер<алну 0оминацију, 3ре0оминанG-
но меморијско-ре3ро0укGивна улоYа ученика, 3ре0оминација
фронGалноY о<лика ра0а и слично. ЕфикасносG Gра0иционалне
насGаве се не може ос3ориGи, али је <иGно исGаћи 0а има оYрани-
чене 0омеGе.

Основне каракGерисGике Gра0иционалних школа су:
– Дефинисан 3лан и 3роYрам на основу којеY се врши вер<ал-

но 3реношење знања;
– УлоYа ученика је 0а у шGо већој мери савла0а о<авезно Yра-

0иво;
– МоGивација за ученике је с3ољна: Gо су оцене, 3охвале, на-

Yра0е и казне;
– За школу је ђак Gа осо<а која Gре<а 0а са разумевањем 3онови

ис3ре0авано Yра0иво (Ка0ум-Бошњак, 2012). 

АкGивном школом смаGрамо школу фокусирану на ученика
који се GреGира као ком3леGна личносG, чији се захGеви и моYућ-



ОРГАНИЗАЦИЈА УСПЕШНОГ ОБРАЗОВАЊА – ИЗМЕЂУ ТРАДИЦИОНАЛНЕ И НОВЕ НАСТАВЕ

ХАЈНАЛКА Ф. ПОЖАР 343

носGи у 3оG3уносGи уважавају и на њеYа се <азира чиGава о<ука и
е0укација.

Основне каракGерисGике акGивне „нове“ школе су: 
– Не 3осGоји фиксни, целовиG 3лан и 3роYрам. Више је Gо нека

врсGа оријенGационих 3ланова који су флекси<илни и <ази-
рају се на инGересовању ученика;

– Свако ново учење на0овезује се на 3реGхо0но знање и лично
живоGно искусGво 0еGеGа;

– МоGивација је унуGрашња, лична, а меGо0е су акGивне као
н3р. ла<ораGоријске веж<е, социјалне акGивносGи, Gеренски
ра0 и 0р.;

– Циљ ове школе јесGе развој личносGи и ин0иви0уалносGи
свакоY ђака, а не само усвајање некоY 3роYрама;

– На крају некоY циклуса оцењује се за0овољсGво ученика нау-
ченим, њеYов на3ре0ак, моGивисаносG и заинGересованосG
за ра0 и акGивносG (МилеGић, 2007). 

Из овоY сажеGоY о3иса 0ва Gи3а школе, 3ракGично је у3оGре-
<љиво сле0еће: 

– на3ушGање неких каракGерисGика Gра0иционалне школе
(3ре0авање као је0ини ви0 насGаве, 3асивносG ученика, оце-
њивање само Gачне ре3ро0укције знања…); 

– уважавање 0еGеGа у школи, узимање у о<зир њеYових узра-
сних и ин0иви0уалних каракGерисGика, 3роширивање ре-
3ерGоара насGавних меGо0а 3ри реализацији уна3ре0 уGвр-
ђених 3роYрама, вођење рачуна о моGивацији ученика за
учење, 3о0сGицање развоја као је0ан о0 циљева учења, а не
само усвајање Yра0ива.

У насGавку (Та<ела 1) назначене су 3ре0носGи савремених
о<лика ра0а у о0носу на Gра0иционални начин 3о0учавања.

КООПЕРАТИВНА ИЛИ САРАДНИЧКА НАСТАВА

Примена нових, инGеракGивних меGо0а је основни 3равац 3ро-
мене у 0анашњој насGави. То је насGава која се заснива на инGер-
3ерсоналном коо3ераGивном о0носу ученика на часу. Њоме се
3ревазилазе мноYе сла<осGи Gра0иционалне насGаве. НасGавник
Gре<а <оље о0 свих уџ<еника и ме0ија 0а 3ренесе своје знање на
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ученике. Учење мора 0а 3рерасGе у социјални 3роцес који се 0е-
шава и између ученика и ро0иGеља, 0а се сGвори круY међусо<ноY
о0носа.

Циљ овоY инGеракGивноY меGо0а је 0а се 3реносе акције са на-
сGавника на ученике, 0а они насGоје 0а уче заје0нички, 0а им циљ
учења <у0е 3ре0очен као лако 0охваGљив. ВажносG се о<раћа на
3римену наученоY и вре0новање 3роцеса. Примена инGеракGив-
ноY меGо0а учења уGиче на виши ниво моGивације у разре0у, ра-
звија се сара0ња међу ученицима и 3ре0узима се о0YоворносG
ученика. Они се уче усаYлашавању сGавова, заје0ничкој акцији,
Gолеранцији и мо0ерној комуникацији корисGећи ме0ије и ра-
зличиGе изворе знања.

Тимски о<лик ра0а (инGеракGивна, сара0ничка или коо3ера-
Gивна насGава) је социјална формација. СушGина се сасGоји у
сGварању заје0ничкоY Gима насGавника и ученика. Ови Gимови
заје0нички 3ланирају и осGварују 3лан и 3осGиYну циљ GоY 3ла-
на. ИсGо је Gако <иGно 0а сваки учесник у Gиму 3рема својим мо-
YућносGима и с3осо<носGима учини све 0а <и заје0ничко 3осGа-
вљени циљ у 3оG3уносGи осGварио. У Gиму чланови не морају,
али моYу <иGи у равно3равном или у хијерархијском о0носу.

ТРАДИЦИОНАЛНА НАСТАВА: НОВИ КОНЦЕПТ НАСТАВЕ: ПРЕДНОСТИ:

– НасGава је фокусирана на на-
сGавника Gј. на 3роцес 3оучава-
ња;

– ДеGе је ученик (усваја и ре-
3ро0укује Yра0иво, изYрађује 
неке вешGине);

– НасGава је усмерена на а3-
сGракGноY ученика – нема 0о-
вољно флекси<илносGи и ин-
0иви0уализације;

– Ученик је 3о0ређен у инGер-
кацији.

– НасGава је фокусирана на 
ученика, изазивање оGкрића, 
мисаони ра0 ученика на разу-
мевању чињеница;

– ДеGе је исGраживач који са-
мосGалним ра0ом 0олази 0о 
нових сазнања које 3роверава 
у 3ракGичном ра0у;

– НасGава је усмерена на ем-
3иријско мишљење, ин0иви-
0уалним за0ацима се сваком 
3оје0инцу омоYућавао3Gи-
мални развој свих врсGа инGе-
лиYенција и с3осо<носGи;
– Ученик је у исGој мери акGи-
ван као и насGавник.

– Ученици 3реузимају иниција-
Gиву у о0ређивању 3оGре<а и ци-
љева учења, у 3роналажењу 
извора знања, о0лучују о Gоме на 
који начин ће учиGи, 0о<ијамо 
сGваралачку 3римену знања која 
се 3роверава на разне начине и 
са разним 3римерима;

– Развија с3осо<носG оGкривања 
о<разаца и значења (а3сGракци-
ја), с3осо<носG уочавање о0носа 
међу 3ојавама, криGичко ми-
шљење и решавање 3ро<лема, 
развој социјалних ком3еGенција 
–Gимски ра0, и налажење со3-
сGвеноY 3уGа у Gрајном учењу 3у-
Gем екс3ерименGисања.

ТАБЕЛА 1: ПОЛОЖАЈ И УЛОГА УЧЕНИКА У НОВОМ КОНЦЕПТУ ОБРАЗОВАЊА
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Приликом 3римене ове меGо0е, мноYо 3ро<лема и ра0а захGева
0о<ар рас3оре0 времена (Јенсен, 2003). 

Проучавајући мо0еле коо3ераGивноYа учења научници су све
више указивали на уGицај искусGва на учење. Мо0ел назван иску-
сGвеним учењем 0ефинисали су Шарон и Џонсон (Sharon i John-
son, 1976, 3рема Кларин, 1998), који исGичу 0а осо<а најус3ешније
учи ако сама учесGвује у сGицању знања. 

Према Gвр0њама А<рамија (А<рами, 1995, 3рема Кларин, 1998),
меGо0а коо3ераGивноY учења је она, Y0е се 3о0сGиче ин0иви0у-
ална о0YоворносG и акGивно учесGвовање у решавању за0аGака.
По њима Gоком 3римене ове меGо0е ученици ра0е заје0но у Yру-
3ама Gе се сGвара 3озиGивна међузависносG. Овим се исGиче ак-
GивносG и о0YоворносG за со3сGвено учење. Две су не3о<иGне
3ре0носGи коо3ераGивноY учења: 

– 3омаже развијању с3осо<носGи решавању 3ро<лема и с3о-
со<носG закључивања;

– 3о<ољшава о0носе међу члановима Yру3е и само3ошGовање
(Чу0ина-О<ра0овић и Тежак, 1995).

Анура0ха Гокхале (Anuradha A. Gokhale) у свом исGраживању
„Кола<ораGивно учење 3овећава криGичко мишљење“ наYлаша-
ва 0а је развој и 3овећање криGичкоYа мишљења кроз коо3ера-
Gивно учење је0ан о0 3римарних циљева GехнолошкоY о<разова-
ња, јер ра0ници морају <иGи с3осо<ни креаGивно размишљаGи,
решаваGи 3ро<леме и 0оносиGи о0луке као Gим, а коо3ераGивно
учење 0аје ученицима моYућносG 0а већ у раном 0еGињсGву уче
су0еловаGи у рас3рави, 3реузимаGи о0YоворносG и криGички ми-
слиGи.

По њему, 3ојам коо3ераGивно учење 3ре0сGавља инсGрукциј-
ску меGо0у у којој ученици разних нивоа знања уче заје0но у ма-
лим Yру3ама. 

Ученици су сами о0Yоворни за своје учење као и за учење осGа-
лих. Ус3ех је0ноY члана Yру3е 3омаже 0руYом 0а <у0е ус3ешнији.
Коо3ераGивни Gимови 3осGижу веће нивое мишљења и за0ржа-
вају информације 0уже о0 оних који ра0е ин0иви0уално.

По0ељено учење 0аје ученицима 3рилику 0а учесGвују у ра-
с3рави, 3реузимају о0YоворносG за со3сGвено учење, а размена
и0еја не само 0а 3овећава инGерес међу ученицима, већ уна3ре-
ђује и криGичко мишљење. Развијање и увеж<авање с3осо<носGи
криGичкоY размишљања, 3росуђивања и закључивања, важан је
сеYменG о3шGих о<разовних за0аGака у школи. Након учесGвова-
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ња у коо3ераGивном учењу, сваки ученик Gре<а 0а <у0е ос3осо-
<љен 0а исGи или сличан за0аGак ура0и самосGално.

Начини за ус3осGављање личне о0YоворносGи:

– Мање Yру3е за учење значе веће шансе за личну о0Yовор-
носG;

– Решавање ин0иви0уалних GесGова и ра0них за0аGака 0а <и
се 3роценило 3осGиYнуGо знање;

– Усмено ис3иGивање – случајним из<ором се 3розивају 0а
3резенGују ра0 своје Yру3е, а 0а 3риGом чиGава Yру3а Gре<а
0а је 3рисуGна;

– ПосмаGрање Yру3а и вођење еви0енције о сваком члану, о 0о-
3риносу 3осGизању циљева и вре0новање ра0а 3оје0инаца;

– До0ељивање улоYе осо<е 0а <у0е конGролор у својој Yру3и и
0а 3роверава знање осGалих чланова Yру3е;

– ЗахGев 3рема свим члановима Yру3а 0а 3о0учавају је0ни
0руYе ономе шGо су сами савла0али. Ово се зове сGимулаGив-
но о<јашњавање.

Иако велики <рој исGраживачких 0оказа Yовори у 3рилоY ко-
о3ераGивноY учења, Gо 0а ли ће ефекGи њеYове 3римене у насGави
заисGа <иGи 3озиGивни не зависи само о0 енGузијазма и 0о<ре
воље насGавника и ученика 0а ра0е на овакав начин. 

НасGавник мора 0а 3рове0е оз<иљну 3ри3рему и анYажовање
0а <и моYао 0а креира коо3ераGивну сиGуацију за учење. Иако 3о-
сGоји велики <рој мо0ела и Gехника коо3ераGивноY учења, које
варирају у 3оYле0у начина на које ученици ра0е заје0но, у 3оYле-
0у сGрукGуре за0аGака за учење, као и сGе3ена у коме коо3ераGив-
ни на3ори ученика у0ружени са Gакмичењем између Yру3а, неки
елеменGи сGрукGуре услова су нео3хо0ни, <ез о<зира о којој ва-
ријанGи Yру3ноY ра0а је реч. 

Да <и се 3осGиYли жељени ефекGи, насGавници Gре<а 0а се
0рже 3римене сле0ећих елеменаGа: 

1) сGрукGурирање за0аGака и 3озиGивне међузависносGи учени-
ка; 

2) 0ефинисање ин0иви0уалне о0YоворносGи;

3) с3ровођење инGеракције „лицем у лице“; 

4) веж<ање социјалних вешGина ученика, и

5) вре0новање Yру3них 3роцеса.
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Пре0носGи коо3ераGивно-инGеракGивноY учења су мноYо<рој-
не:

– <ољи ус3ех и 3ро0ужено 3амћење,

– чешће размишљање вишеY ре0а, 0у<ље разумевање и кри-
Gичко мишљење,

– усмеренији ра0 у о0ељењу и мање не0исци3лине,

– већа моGивисаносG за <оље оцене и учење,

– већа с3осо<носG 0а се сиGуација 3ромоGри из Gуђе 3ерс3ек-
Gиве,

– 3озиGивнији, GолеранGнији и 3ријаGељски о0нос са вршња-
цима,

– веће 0рушGвено 3о0ржавање,

– <оље 3рилаYођавање,

– 3озиGивнији о0нос 3рема самом се<и,

– веће 0рушGвене ком3еGенције,

– 3озиGивнији сGавови 3рема насGавним 3ре0меGима, учењу
и школи,

– 3озиGивнији о0нос 3рема насGавницима (Steele, Merediht i
Temple 1998, 3рема Пеко и ПинGарић, 1999).

СGраGеYије и 3ре3оруке за орYанизовање коо3ераGивноY уче-
ња: 

ПосGоје мноYе сGраGеYије које 3о0сGичу коо3ераGивно учење.
Најчешћи о<лик је ра0 у 3ару и ра0 у Yру3ама. Ра0 у 3ару може
<иGи 0о<ар 3очеGак за разне Yру3не акGивносGи које захGевају
већи ниво сара0ње 3о сасGаву: размисли; с3ари; размени; форму-
лиши; размени; 3ослушај; креирај иG0.

1) Пе�а ошка ра�ионица као с3ецифичан о<лик Yру3не инGеракци-
је, са својим Yлавним о<ележјем – кружном комуникацијом. 

2) И ра уло а је меGо0а 3оучавања сGавова и 3онашања, 3омоћу
уживљавања учесника у улоYу 0руYоY.

3) Симулација је сGварање замишљене социјалне сиGуације која је
у Yлавним 0еловима слична некој живоGној сиGуацији. Уну-
Gар Gе замишљене сиGуације ученици 3реузимају различиGе
улоYе и 0олазе у међусо<не о0носе и замишљају и 3роизво0е
различиGе учинке Gих о0носа.

4) Олуја и�еја је 3римена Gехнике, ка0а се за3исују решења некоY
3ро<лема и 3о0сGичу се ученици 0а 0ају шGо више и0еја. Све
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и0еје се за3исују <ез о<зира колико су 0о<ри или изво0љиви.
У каснијим фазама може се с3рово0иGи рас3рава о сваком
3ре0лоYу. Та0а се моYу о0<ациGи не3рихваGљиви и за0ржаGи
0о<ри.

5) Коо�ера�ивна сла алица или �о�уњалка: Разре0 се 3о0ели у Yру-
3е 3о чеGири ученика. Сваки ученик унуGар Yру3е 0о<ије свој
<рој, о0 је0ан 0о чеGири, и уви0 у Gему на којој ће се ра0иGи.
Бројеви је0ан, 0ва, Gри и чеGири излазе из својих основних
Yру3а и формирају екс3ерGне Yру3е је0иница, 0војки, Gројки и
чеGворки које су сGручњаци или екс3ерGи за је0ан 0ео за0ане
Gеме, на којој ће ра0иGи. Ка0а екс3ерGне Yру3е заврше са 3ро-
учавањем своY 0ела, сваки се ученик враћа у своју основну
Yру3у Y0е 3о0учава осGале ученике.

6) С�ало у�ућнос�и је коо3ераGивна меGо0а која је слична и мо-
же се ком<иноваGи са „олујом и0еја“ (Чу0ина-О<ра0овић и Те-
жак, 1995). Сваки ученик на је0ном сGа<лу 0о<ија своју Yрану,
Y0е се 0о0ају лисGови са ис3исаним и0ејама или 3ре0лози за
решавање некоY 3ро<лема.

7) Турнири су о<лик коо3ераGивноY учења који је у 3рвом 0елу
исGовеGан са Gимским учењем, али се, на крају умесGо квиза,
орYанизују Gурнири. На Gурниру чланови Gима не 0елују као
Yру3а неYо 3оје0иначно. За сваким сGолом се0и 3о Gри Gакми-
чара, 3о0је0наких с3осо<носGи. Они се Gру0е 0а о0Yоворе на
3иGања о<ележена <ројевима на карGицама. За Gачне о0Yоворе
Gакмичар за0ржава карGицу, а за неGачне је Yу<и. На крају се
3оени са<ирају 3рема <роју карGица које су осGале ко0 свакоY
иYрача. Број 3оена се израчунава за сваки Gим. 

Тимови ученика су хеGероYене Yру3е о0 чеGири 0о шесG учени-
ка различиGих с3осо<носGи. Тимови се међусо<но Gакмиче. У 3р-
вом 0елу часа нова насGавна је0иница се излаже целом о0ељењу
на класичан начин (монолоY, 0ијалоY, 0емонсGрација), а заGим се
Gимовима 3о0ели маGеријал за учење и ра0ни лисGови које Gре<а
3о3униGи. Тим може 0а ра0и заје0нички, а може 0а се ра0и и у
3аровима или ин0иви0уално. Овакво учење о<ично Gраје је0ну
ра0ну се0мицу, а заGим се орYанизује квиз у коме сваки ученик
насGу3а ин0иви0уално <ез 3омоћи осGалих чланова Gима. Резул-
GаGи свих чланова Gима се са<ирају и Gако за све Gимове. По<е0-
ници су они Gимови чији су 3оје0инци највише на3ре0овали.

8. Гру�но ис�раживање је коо3ераGиван начин ра0а у коме су о<-
је0ињени класична насGава са ака0емским захGевима, ученичка
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инGересовања и 3ринци3и коо3ерације. Ученици сами о0а<ира-
ју неки 3ро<лем за исGраживање. Главна Gема за исGраживање
0ели се на 3о0Gеме, а о0ељење на Yру3е о0 којих свака узима ону
3о0Gему за коју су највише заинGересована. Свака Yру3а 3рави
3лан исGраживања и 0ели за0ужења на 3оје0инце. Сваки 3оје0и-
нац је 0ужан 0а о<ра0и свој 0ео, а 0елови се, заGим, синGеGизују у
целину и Gако за сваку 3о0Gему. На крају се све Yру3е сасGају 0а
сје0ине информације. НасGавници су усмеривачи ра0а ученика. 

9. Реци�рочно �оучавање је Gехника коо3ераGивноY учења. У ова-
квом насGавном ра0у ученици и насGавници се наизменично на-
лазе у насGавничкој улози (улози оноYа који 3оучава). Ученици се
3ри3ремају за 3ре0аваче на основу 3исаноY GексGа, али се они
3реGхо0но у3ућују у Gо како Gре<а о<јашњаваGи, сажимаGи, син-
GеGизоваGи, закључиваGи, 3осGављаGи 3иGања (Ка0ум-Бошњак,
2012). 

Како се ра0и о Yру3ним о<лицима ра0а, рас3оре0 се0ења је
уYлавном као се0ење у круYу Gако 0а нико никоY не Yле0а у леђа.
ПросGор у сре0ини круYа је 3разан и служи за извођење заје0нич-
ких 0елаGносGи (креGање, црGање, 3исање и сл.).

Свака ра0ионица, 3о 3равилу, сасGоји се о0 3ри3ремних, изво-
0љивих и завршних 0елаGносGи. При3ремне и завршне 0елаGно-
сGи 3ожељно је ра0иGи у заје0ничком круYу (у круYу су сви рав-
но3равни, нема хијерархије, олакшана је комуникација и 0еца су
више у3ућена је0на на 0руYе), а изво0љивосG учењем у 3ару или
малим Yру3ама. 

Важан је моменаG 0а након сваке акGивносGи сле0и рас3рава,
Y0е свако има 3раво на своје мишљење, макар и различиGо. Тре<а
изанализираGи ученике и резулGаGе 3ре0ложених решења. За-
шGо је 3рихваћено решење 0о<ро, а о0<ијено мање 0о<ро.

НасGавник не сме 3осGављаGи мноYо 3иGања или 3роGивуре-
чиGи, већ 3о0сGицаGи ученике 0а екс3ерименGишу и0ејама, о<ја-
шњавају и на0о3уњују своје резулGаGе, скицирају своје и0еје, оG-
кривају шGа је 3ознаGо, а шGа не3ознаGо. Во0иGељ Gре<а шGо 0уже
за0ржаваGи ученикову знаGижељу и наYађање, јер Gе 0елаGносGи
3ро0у<љују инвенGивно и развијају криGичко мишљење. Учени-
ке Gре<а у3уGиGи и 3о0сGицаGи на нове 0елаGносGи, 0а увек <у0у
с3ремни на сара0њу и 3рихваGање Gуђих и0еја ако су оне 0о<ре.
На овај начин се сGвара коо3ераGивна клима (Ђукић, 2003). 

ЧесGо се може чуGи 0а су за рас3раве и о0лучивања за0ужени
о0расли. Наравно, Gо 0еца он0а Gако и 3рихваGе и Gешко их је ка-
сније научиGи моYућносGи из<ора, а Gо је важан корак и основица
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за 0оношење о0лука. Гру3на 0искусија захGева о0 ученика 3оја-
шњавање и изражавање својих сGајалишGа Gе слух за Yле0ишGа
0руYих.

ДИСКУСИЈА Савремена школа захGева савремене начине учења и 3оучавања,
а сара0ничко учење је0ан је о0 Gаквих начина који Gре<а 0а <у0е
све засGу3љенији у насGавној 3ракси.

О0 школа се Gражи 0а се мо0ернизују 3роYрамски са0ржаји и
насGавна GехнолоYија Gе 0а се на3усGе Gра0иционални оквири
ра0а. 

НаYласак се сGавља на Gакве 3ромене којима се насGоји 3осGи-
ћи формирање сGваралачке и самосGалне личносGи. У ценGру ин-
Gересовања није више ин0иви0уа која учи, већ 3оје0инац који
размишља. У савременом о<разовању као циљ Gре<а 3осGавиGи
насGавне иновације 3омоћу којих се моYу 3ревазићи не0осGаци и
оYраничења Gра0иционалне насGаве, јер је самосGални мисаони
ра0 ученика највиши квалиGеG и основни циљ насGаве.

ОрYанизацију насGаве 3о новој „школи“ чине форме инGерак-
ције – о0носи 3о0ршке међу ученицима, сара0ничка клима 3у-
Gем коо3ераGивних Yру3а и коо3ераGивних о<лика учења у којој
мање Yру3е ученика који уче заје0но, узајамно се 3омажу и 3о0-
сGичу, са сGицањем сара0ње, GимскоY ра0а и Gолеранције, и које
се реализују 3уGем:

– Дискусије сGално 3о0сGичу коYниGивне с3осо<носGи, акGив-
но 3онављање информација, о0<рана својих и0еја и арYуме-
наGа. Овим се у коо3ераGивној насGави о0а<ирање 3равоY ре-
шења смешGа у 0уYорочну меморију.

– Размене (су3роGсGављања) мишљења, и0еја, информација,
акGивно учешће у коо3ераGивним, малим хеGероYеним Yру-
3ама – ра0 у 3аровима, Yру3ни ра0.

– АкGивни разYовори 3риликом решавања за0аGака, као и
о3ре0ељивање за неки о0 0руYих меGо0а који су у 3римени
0а <и се 0ошло 0о жељеноY циља.

Исхо0и учења Gре<а 0а <у0у:
– сGваралачка 3римена знања у живоGу и 3ракGична искусGва,
– ком3еGенције и знања за живоG,
– с3осо<носG сналажења, 3роналажења, исGраживања,
– о0YоворносG, ра0озналосG, сумња,
– Gолеранција, разумевање 0руYих, и 
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– Gимски ра0.

ЗАКЉУЧАК Кола<ораGивни 3роцес учења има о<имне и разноврсне залихе.
Коо3ераGивно учење ефикасно развија вешGине криGичкоY ми-
шљења (решавање 3ро<лема, у3рављање информацијама, 0оно-
шење о0лука). Применом ове меGо0е ученици моYу 0а 0оживе
осећај 0а са 0руYима моYу 0а о<ављају више неYо шGо моYу 3осGи-
ћи сами, јер 0еле за0аGак. Они моYу <иGи фацилиGаGори Yру3е и
<ениYни криGичари међусо<ноY ра0а. Током сара0ње развијају
комуникацијске вешGине. Они уче како 0а 3иGају, 0а изражавају
мишљење и сGав, 0а 0искуGују и о<разлажу, о<раGе 3ажњу на 0ру-
Yе, оцене ра0 колеYа и се<е. Заје0ничко учење мноYо више акGи-
вира ум и размишљање неYо Gра0иционални фронGални о<лик
ра0а. У и0еалном случају, самосGални и Yру3ни о<лик учења
<оље 3ри3рема за касније самосGално и 0оживоGно учење. 

Коо3ераGивна насGава је још увек не0овољно засGу3љена у на-
сGавној 3ракси, а је0ан о0 разлоYа је чињеница 0а су 3очеGни 3о-
кушаји насGавника 0а креирају сиGуацију за сара0њу међу уче-
ницима чесGо осуђене на неус3ех. НасGавници чесGо немају 0о-
вољно „оруђа“ за 3ланирање и 3римену овоY о<лика ра0а, осим
заинGересованосGи 0а 3ро<ају нешGо ново у ра0у са ученицима.
Брзо се разочарају, јер се суоче са оз<иљним 3ро<лемима у 0и-
сци3лини и моGивисаносGи ученика. 

Да <и коо3ераGивно учење <ило ус3ешно морају се сGрукGури-
раGи услови и 3ри3ремаGи околносGи 3о0 којима ће ученици ра-
0иGи. ЗаGо важан корак у 3римени овоY о<лика учења 3ре0сGа-
вља а0екваGна 3ри3рема насGавника, о0 које у највећој мери за-
виси ефикасносG 3римењених меGо0а. На крају, Gре<а 3оменуGи
0а, иако је еви0енGно 0а сара0ња ученика 0о3риноси <ољим ре-
зулGаGима у различиGим о<ласGима 0ечјеY развоја неYо учење у
коме 0оминира Gакмичење или ин0иви0уални ра0, и3ак 3риме-
на ових меGо0а заузима важно месGо у школском учењу, <у0ући
0а сваки о0 ових о<лика акGивносGи 3ружа 0еци важне лекције за
живоG.
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SUMMARY THE ORGANIZATION OF SUCCESSFUL EDUCATION 
– BETWEEN TRADITIONAL AND MODERN TEACHING

A number of reforms by the educational system have conditioned
the changes in working methods and the attitude towards students.
Modern teaching in schools of the 21st century was marked by the
terms of flexibility and innovation, which requires the introduction
of a number of innovations. Contemporary concepts of teaching
arose from the need to increase the efficiency of teaching and to
provide an organizational scheme where students have more free-
dom of movement and more diverse models of individual work and
creation. The aim of our work is the research of didactic prerequi-
sites for improving the teaching of health care. The paper analyses
the prospect of utilizing different forms of work from the aspect of
successfulness of education, for the improvement of teaching, as well
as to overcome the traditional way of teaching. Special emphasis is
placed on collaborative work, in which students work together, in
pairs or in small groups. The positive effects of collaborative learning
are reflected in a much faster and more lasting acquisition of knowl-
edge and thought activity. Furthermore, the independence of
students is increased, while critical and creative thinking is devel-
oped, along with communication and social skills. It encourages
students to exchange experiences and to practice collaborative prob-
lem solving; therefore, the goals of individual students connect with
the common goals.

KEYWORDS: forms of educational work, group work, work in pairs, collaborative
learning, interactive teaching.
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