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Сав ко вић М. Зо ри ца 
Фа кул тет за спе ци јал ну еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју,  
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бу ње вач ки И. Ве ра 
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бај че тић И. Ми лош 
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НИ ВО РЕ ТЕН ЦИ ЈЕ ЗНА ЊА И СТАВ СТу ДЕ НА ТА ПРЕ МА 
ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НОЈ И КОМ бИ НО ВА НОЈ НА СТА ВИ  

ИЗ Ху МА НЕ ГЕ НЕ ТИ КЕ
 

      Циљ овог истраживања био је да се упореди ретенција знања и задовољство 
курсом међу студентима који су похађали комбиновану наставу (традиционалан 

облик и онлајн курс) и онима који су похађали традиционални облик наставе из предмета 
хумана генетика. Студија је обухватила 169 студената подељених у две групе. Прву групу је 
чинило 88 студената који су похађали комбиновани курс, а другу групу су чинили студенти који 
су похађали традиционални курс. Тестирање знања је рађено након завршетка курса и поново 
шест месеци касније. Резултати тестирања су упоређени између ове две групе. Такође, 
студенти са комбинованог курса су подељени у три категорије према нивоу активности на 
онлајн курсу: слабо активни, умерено активни и веома активни. Категорије су упоређене 
међусобно, као и са резултатом студената који су похађали традиционалну наставу. На оба 
теста су студенти који су завршили комбиновани курс били знатно бољи од студената који 
су похађали традиционални облик наставе. Просечан број поена на оба теста које су постигли 
веома активни студенти био је статистички значајно већи у односу на умерено активне, 
слабо активне и студенте који су похађали традиционалну наставу. Резултати испитивања 
процене студената показују да је онлајн курс оцењен високим оценама и да је задовољство 
комбинованим обликом наставе било изузетно. Резултати су показали већу ефективност, тј. 
ретенцију знања код студената који су похађали комбиновани курс.
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увод

Елек трон ско уче ње се де фи ни ше као уче ње ко је се спро во ди де ли мич но или 
пот пу но пре ко ин тер не та (Wen tling et al., 2000). Не дав но су мо дер ни уни вер зи те ти 
по че ли да све ви ше ко ри сте ком би но ва ни при ступ, ко ји об у хва та елек трон ско уче-
ње и тра ди ци о нал ну на ста ву (пре да ва ња, ве жбе и се ми на ре) (Vo os, 2003). Пред ност 
елек трон ског уче ња, по ред ко ри шће ња ин тер не та и са вре ме не тех но ло ги је, је сте 
да ства ра ква ли та тив но дру га чи ји од нос из ме ђу про фе со ра и сту де на та, као и да 
омо гу ћа ва бо љу ин тер ак ци ју ме ђу сту ден ти ма. Та ко ђе, са вре ме ном тех но ло ги јом се 
омо гу ћа ва бо ља раз ме на ин фор ма ци ја и ак тив ни ја уло га сту де на та у про це су уче ња  
(Dzi u ban et al., 2004).

Те о риј ска по за ди на уво ђе ња елек трон ског уче ња  
у тра ди ци о нал ну на ста ву

Елек трон ско уче ње мо же има те раз ли чи те фор ме (Cox et al., 2004; El lis & Cal vo, 
2004), укљу чу ју ћи уче ње за сно ва но на слу ча ју, кви зо ве, син хро не и асин хро не он-
лајн ди ску си је. Син хро не и асин хро не он лајн ди ску си је мо гу до ве сти до укљу чи ва ња 
ве ћег бро ја сту де на та у ди ску си ју не го ка да се на ста ва спро во ди са мо пре ко пре да-
ва ња и се ми на ра. Та ко ђе, он лајн ди ску си је охра бру ју сту ден те да се укљу че у ди ску-
си је то ком пре да ва ња и се ми на ра. Успех он лајн ди ску си је нај ви ше за ви си од ди зај на 
кур са, као и од мо ти ви са но сти сту де на та. Сту ден ти ко ји раз у ме ју ва жност ди ску си је 
у про це су уче ња има ју тен ден ци ју да у он лајн окру же њу за по чи њу ви ше ди ску си ја 
и по сти жу бо ље ре зул та те од дру гих сту де на та (Bro oks, 2003). Та ко ђе, за до вољ ство 
сту де на та на ста вом ко ји су по ха ђа ли на ста ву пре ко он лајн кур се ва слич но је за до-
вољ ству сту де на та ко ји су по ха ђа ли са мо тра ди ци о нал ну на ста ву. 

Про бле ми кур се ва ко ји су за сно ва ни са мо на елек трон ском уче њу су: по те шко-
ће у на ви ка ва њу ко ри шће ња но вих тех но ло ги ја, ефи ка сност окру же ња за уче ње и 
успех сту де на та у са вла да ва њу гра ди ва (Wyatt, 2005). Сту ди је по ка зу ју да сту ден ти ко-
ји по ха ђа ју на ста ву са мо у он лајн окру же њу, ни су успе шни као сту ден та ко ји по ха ђа ју 
на ста ву на тра ди ци о на лан на чин. Два од нај ве ћих про бле ма у он лајн кур се ви ма су 
ре тен ци ја зна ња и ма њи сте пен за до вољ ства на ста вом (Ob len der, 2002). По ка за ло се 
да без тра ди ци о нал ног об ли ка на ста ве мно ги сту ден ти ни су у ста њу да про ве ду вре-
ме ко је је по треб но да се усво ји гра ди во. Сту ди ја ко ја се ба ви ла пра ће њем при сту па 
сту де на та он лајн еду ка тив ном ма те ри ја лу по ка за ла је да мно ги сту ден ти не де ља ма 
ни су при сту па ли сво јим ин тер нет кур се ви ма (Ob len der, 2002). Ком би но ва ни кур се ви, 
ком би на ци ја елек трон ског уче ња са тра ди ци о нал ним об ли ци ма на ста ве, мо гу би ти 
ре ше ње за овај про блем, јер тра ди ци о нал на на ста ва мо же да обез бе ди ве ћу мо ти-
ва ци ју за ак тив ни је уче шће на он лајн кур се ви ма, и обр ну то. Оно што тре ба има ти 
на уму код ком би но ва них кур се ва је сте да сту ден ти у по чет ку мо гу про ћи кроз не ку 
вр сту кон фу зи је то ком на ви ка ва ња на ком би но ва ни об лик на ста ве, ко ја на ста је због 
по ве ћа ног оп те ре ће ња сту ден та и сла бих на ви ка у ко ри шће њу он лајн ала та за уче-
ње. У не ким слу ча је ви ма, сту ден ти мо гу по ми сли ти да је обим по сла пре те жак и да 
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зах те ва ве ће ан га жо ва ње не го што би има ли то ком тра ди ци о нал не на ста ве (Co ok, 
2007). За да так ин струк то ра је да уве ри сту ден те да иза сва ког за дат ка по сто ји ја сан 
циљ ко ји во ди ка усва ја њу но вог гра ди ва, као и да је ефек тив но вре ме по треб но за 
спре ма ње ис пи та то ком ком би но ва ног кур са кра ће не го то ком при пре ма ња за ис пит 
по сле тра ди ци о нал не на ста ве. По ред то га, сту ден ти тре ба да схва те шта пред ста вља 
ком би но ва ни курс пре не го што се укљу че у ова кав об лик на ста ве. Сход но то ме, циљ 
ком би но ва них кур се ва је да се про на ђе хар мо нич на рав но те жа из ме ђу елек трон-
ског уче ња и тра ди ци о нал не на ста ве. Рав но те жа из ме ђу елек трон ског уче ња и тра-
ди ци о нал не на ста ве спе ци фич на је за сва ког сту ден та.

Пре ма број ним сту ди ја ма, ком би но ва ни кур се ви има ју мно ге пред но сти и мо гу 
би ти укљу че ни у ме ди цин ску еду ка ци ју (Whi te et al., 2001). Пред но сти ком би но ва них 
кур се ва су: ве ћа флек си бил ност, сма ње ње тро шко ва и при ли ка да се кре и ра ју вир ту-
ел ни еду ка тив ни ма те ри ја ли ко ји мо ти ви шу сту ден те и по бољ ша ва ју њи хов про цес 
уче ња (Gar nham & Ka le ta, 2002; Wol te ring et al., 2009). Је дан од кључ них фак то ра за 
успех ком би но ва них кур се ва је за до вољ ство сту де на та. Осим то га, ни во за до вољ-
ства сту де на та за јед но са њи хо вим ра дом су ин ди ка то ри успе ха ком би но ва ног кур са 
и кре и ра ног он лајн окру же ња (Bru ce et al., 2003).

Пред но сти ком би но ва них кур се ва у од но су на на ста ву ко ја се са сто ји са мо од 
пре да ва ња, се ми на ра и ве жби су: ви ши ни во за до вољ ства сту де на та и на став ни ка, 
бо љи ре зул та ти сту де на та, по ве ћан при ступ ин фор ма ци ја ма и флек си бил ност у уче-
њу (Al brecht, 2006). Ин тер ак ци ја и са рад ња сту ден та су ве о ма ва жни за успех овог 
про гра ма (So & Brush, 2008). Ши рок спек тар на чи на елек трон ског уче ња тре ба узе ти 
у об зир при ли ком из ра де ком би но ва ног кур са, ка ко би се омо гу ћи ла бо ља ева лу а ци-
ја у то ку уче ња и по сти гла бо ља ре тен ци ја зна ња (Hed berg, 2006). Циљ елек трон ског 
уче ња је да по др жи и по бољ ша тра ди ци о на лан об лик на ста ве, да под сти че сту ден те 
да ко му ни ци ра ју са про фе со ри ма и њи хо вим ко ле га ма. Иа ко се да нас ком би но ва ни 
кур се ви ин тен зив но ко ри сте у ме ди цин ској еду ка ци ји, њи хо ву ефи ка сност је те шко 
кван ти фи ко ва ти (Co ok, 2007). Са мо не ко ли ко сту ди ја се ба ви ло при ме ном ком би но-
ва них кур се ва у ме ди цин ској еду ка ци ји (Gri mes, 2002). Због то га, ви ше ис тра жи ва ња 
је по треб но да се про це ни при ме на ових но вих обра зов них ме то да.

Као што је већ спо ме ну то, циљ елек трон ског уче ња у на шем ком би но ва ном кур-
су је да омо гу ћи сту ден ти ма да се бо ље при пре ме за прак тич ну на ста ве и да те сти-
ра ју сво је зна ње и раз у ме ва ње гра ди ва. Елек трон ско уче ње је кон ци пи ра но та ко да 
под стак не сту ден та да ак тив но учи и да се бо ље при пре ми за тра ди ци о на лан об лик 
на ста ве. Елек трон ско уче ње пру жа сту ден ти ма при ли ку да лак ше усва ја ју гра ди во и 
да ор га ни зу ју уче ње пре ма сво јој же ље ној ди на ми ци. То би мо гло он да да до ве де до 
ефек тив ни јег ко ри шће ња огра ни че ног вре ме на у тра ди ци о нал ним об ли ци ма на ста-
ве (Dan tas & Kemm, 2008). Исто та ко, не ким сту ден ти ма тра ди ци о нал ни об лик на ста-
ве не од го ва ра и ком би но ва ни кур се ви ну де ал тер на тив ни на чин за уче ње. Та ко ђе, 
наш ком би но ва ни курс је имао за циљ да бо ље при пре ми сту ден те да ефек тив ни је 
до при но се ин тер ак ци ји са сво јим де мон стра то ри ма, што мо же до ве сти до бо љег ис-
хо да на ис пи ту. Ва жно је на гла си ти да је елек трон ско уче ње са мо јед на ком по нен та 
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на шег об је ди ње ног при сту па на ста ви и уче њу. Осим то га, на став ни ци су при зна ли да 
је по треб но ви ше вре ме на да се при пре ми ком би но ва ни курс од при пре ма ња са мо 
тра ди ци о нал не на ста ве, али да им то омо гу ћа ва да се тра ди ци о нал на на ста ва спро-
во ди на ква ли тет ни ји на чин.

Ком би но ва ни кур се ви се све ви ше уво де као пи лот-про јек ти у ви со ко обра зо-
ва ње на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду. Због то га, по треб но је ви ше ин фор ма ци ја у ве зи с 
ре тен ци јом зна ња и за до вољ ством сту де на та у овом об ли ку на ста ве. Циљ овог ис-
тра жи ва ња био је да се упо ре ди ре тен ци ја зна ња из ме ђу сту де на та ко ји су по ха ђа ли 
ком би но ва ни курс и оних ко ји су по ха ђа ли тра ди ци о нал ну на ста ву из ху ма не ге не ти-
ке на Ме ди цин ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

Ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња

Сту ди ја је спро ве де на на Ме ди цин ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду у то ку 
2013/2014. школ ске го ди не. Сту ди ја је об у хва ти ла 169 сту де на та. Ка ко би се утвр ди ло 
да ли по сто ји раз ли ка у ре тен ци ји зна ња и за до вољ ству на ста вом ме ђу сту ден ти ма ко-
ји су по ха ђа ли ком би но ва ни курс (пре да ва ња, се ми на ри, ве жбе и он лајн курс) из ху-
ма не ге не ти ке и оних ко ји су по ха ђа ли на ста ву на тра ди ци о нал ни на чин (пре да ва ња, 
се ми на ри и ве жбе), сту ден ти су за мо ље ни да ура де пи сме ни тест и по пу не ан ке ту. Те-
сти ра ни су по сле за вр шет ка на ста ве и на кон шест ме се ци. Те сто ви су кон стру и са ни да 
про це не ре тен ци ју зна ња у скла ду са пре по ру ка ма аме рич ког На ци о нал ног од бо ра за 
ме ди цин ско те сти ра ње (Ca se & Swan son, 2002). Сва ки тест је имао 20 пи та ња. Иа ко су 
те сто ви ис пи ти ва ли зна ње из истог гра ди ва, пи та ња у те сту по сле за вр шет ка на ста ве 
и те сту по сле шест ме се ци не знат но су се раз ли ко ва ла. Те сто ви су би ли иден тич ни за 
сту ден те ко ји су по ха ђа ли ком би но ва ни об лик на ста ве (екс пе ри мен тал на гру па) и сту-
ден те ко ји су по ха ђа ли тра ди ци о нал ну на ста ву (кон трол на гру па).

Циљ те ста и ан ке те био је да се при ку пе ин фор ма ци је по мо ћу ко јих би смо ана-
ли зи ра ли три глав на пи та ња:

(1) Да ли по сто ји раз ли ка у ре тен ци ји зна ња на кон ове две вр сте кур са?

(2) Да ли по сто ји раз ли ка у за до вољ ству сту де на та на ста вом из ме ђу екс пе ри-
мен тал не и кон трол не гру пе?

(3) Да ли по сто ји раз ли ка у ре тен ци ји зна ња из ме ђу сту де на та ко ји су би ли ви ше ак-
тив ни на он лајн кур су у од но су на оста ле сту ден те ко ји су по ха ђа ли ком би но ва ни курс?

Сту ден ти су би ли по де ље ни у две гру пе. Пр ва гру па је фор ми ра на од 88 сту де-
на та ко ји су по ха ђа ли ком би но ва ни курс, а дру га гру па од 81 сту ден та ко ји су по ха-
ђа ли тра ди ци о нал ну на ста ву. Сту ден ти ко ји ће по ха ђа ти тра ди ци о нал ну или ком би-
но ва ну на ста ву иза бра ни су ме то дом слу чај ног из бо ра на по чет ку се ме стра, ка ко би 
прет ход но зна ње и ква ли тет сту де на та био под јед нак у обе гру пе. Обе гру пе сту де-
на та су ко ри сти ле исти на став ни ма те ри јал. Сту ден ти из кон трол не гру пе су има ли  
пре да ва ња, ла бо ра то риј ске ве жбе и се ми на ре; а сту ден ти из екс пе ри мен тал не гру пе 
су до дат но има ли и он лајн фо ру ме и кви зо ве.
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Елек трон ско уче ње је омо гу ће но пре ко Mo o dle си сте ма. Мо дул елек трон ског 
уче ња под ра зу ме вао је пет на е сто не дељ ни курс ко ји је спро ве ден исто вре ме но са 
тра ди ци о нал ном на ста вом. Сва ке не де ље су кре и ра ни фо ру ми ко ји су об ра ђи ва ли 
те ме ко је су би ле пред ви ђе не у тра ди ци о нал ној на ста ви. Уче ство ва ње у он лајн на-
ста ви је би ло фа кул та тив но, та ко да је до дат но рад но оп те ре ће ње за ви си ло од во ље 
сту де на та у екс пе ри мен тал ној гру пи. На ста ва је тра ја ла под јед на ко у обе гру пе.

На кра ју кур са, сту ден ти су по пу ни ли ан ке ту кон стру и са ну та ко да ис пи та став 
сту де на та о за до вољ ству на ста вом. Ре зул та ти ан ке те о за до вољ ству ко ри шће ни су за 
по бољ ша ње ком би но ва ног кур са. Ан ке та је са др жа ла пи та ња са по ну ђе ним ран ги ра-
ним од го во ри ма по ти пу Ли кер то ве ска ле, где је: 5 пред ста вља ло „ве о ма се сла жем“, 
3 „мо жда“ и 1 „ни ка ко се не сла жем“. По да ци до би је ни из ан ке те опи са ни су де скрип-
тив но.

Осим то га, сту ден ти у екс пе ри мен тал ној гру пи, у за ви сно сти од њи хо ве ак тив-
но сти то ком он лајн кур са, би ли су по де ље ни у три пот ка те го ри је: ве о ма, уме ре но и 
сла бо ак тив ни. По да ци о ак тив но сти ма сту де на та у екс пе ри мен тал ној гру пи то ком 
он лајн кур са ста ти стич ки су об ра ђе ни кроз Mo o dle (Mo du lar Ob jectOri en ted Dyna mic 
Le ar ning En vi ron ment – LMS ap pli ca tion). Ни во ак тив но сти је од ре ђен по бро ју по ру ка и 
про чи та них ди ску си ја. Из до би је них по да та ка из ра чу на та је арит ме тич ка сре ди на и 
стан дард на де ви ја ци ја за број пре гле да и број по сто ва. Сту ден ти ко ји су има ли број-
ну вред ност ма њу од арит ме тич ке сре ди не за јед ну стан дард ну де ви ја ци ју свр ста ни 
су у ка те го ри ју сла бо ак тив них, а сту ден ти ко ји су има ли број ну вред ност ве ћу од 
арит ме тич ке сре ди не за јед ну стан дард ну де ви ја ци ју свр ста ни су у ка те го ри ју ве о ма 
ак тив них.

Про се чан број по е на на те сту ко ји су по сти гли сту ден ти из екс пе ри мен тал не и 
кон трол не гру пе су по ре ђе ни ко ри шће њем Wil co xon sig nedrank те ста. Исто та ко, пот-
ка те го ри је у екс пе ри мен тал ној гру пи упо ре ђе не су ме ђу соб но, као и са кон трол ном 
гру пом. До дат на ана ли за од но са из ме ђу ре зул та та на кон за вр ше ног кур са и по сле 
шест ме се ци од за вр шет ка кур са ме ђу гру па ма и под гру па ма ура ђе на је по мо ћу Fac
to rial ANO VA, two de pen dent fac tors те ста. Ову сту ди ју је одо бри ла Ка те дра за ху ма ну 
ге не ти ку на Ме ди цин ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња

Ре зул та ти те сти ра ња сту де на та на кон за вр ше ног кур са

Гру пе се зна чај но не раз ли ку ју у од но су на ста рост и пол. Про се чан број по-
е на ко ји су осво ји ли сту ден ти ко ји су за вр ши ли ком би но ва ни курс је 10,78±3,74  
(ми ни мум 4, мак си мум 20) од мак си мал них 20 по е на, што је знат но бо ље од сту де на-
та из кон трол не гру пе, ко ји су по сти гли 8,58±2,73 (ми ни мум 2, мак си мал но 16) по е на 
(Z=4,06; p<0,01). 
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Сту ден ти ко ји су за вр ши ли ком би но ва ни курс би ли су по де ље ни у три пот ка те-
го ри је: сла бо ак тив ни (20 сту де на та), уме ре но ак тив ни (44 сту ден та) и ве о ма ак тив ни 
(24 сту ден та). Про се чан број по е на на те сту ве о ма ак тив них сту де на та је 13,60±3,27, 
за ко је је ста ти стич ка ана ли за по ка за ла ста ти стич ки зна чај ну раз ли ку у од но су на 
уме ре но ак тив не, сла бо ак тив не и сту ден те ко ји су по ха ђа ли тра ди ци о нал ну на ста ву. 
Про се чан број осво је них по е на сла бо ак тив них сту де на та је 9,32±2,80, док су уме-
ре но ак тив ни сту ден ти по сти гли 9,90±3,58 по е на (Z=1,4; p>0,05). Ста ти стич ка ана ли-
за ни је по ка за ла ста ти стич ки зна чај ну раз ли ку из ме ђу сту де на та ко ји су по ха ђа ли 
тра ди ци о нал ну на ста ву (8,58±2,73 по е на; ми ни мум 2, мак си мум 16) и сла бо ак тив них 
сту де на та (9,32±2,80 по е на; ми ни мум 4, мак си мум 18) ко ји су по ха ђа ли ком би но ва-
ни курс (Z=0,97, p>0,05). Исто та ко, ста ти стич ким ана ли за ма за кљу че но је да по сто ји 
ста ти стич ки зна чај на раз ли ка из ме ђу сту де на та ко ји су по ха ђа ли тра ди ци о нал ну на-
ста ву и под гру пе уме ре но ак тив них сту де на та ко ји су по ха ђа ли ком би но ва ни курс 
(Z=2,16; p<0,05).

Ре зул та ти те ста на кон шест ме се ци од за вр шет ка кур са

Сту ден ти ко ји су по ха ђа ли ком би но ва ни курс по сти гли су 8,55±2,77 по е на на те-
сту, што је зна чај но ви ше од сту де на та ко ји су по ха ђа ли тра ди ци о нал ну на ста ву, ко ји 
су по сти гли 7,80±2,88 (Z=1,78; p>0,05). До дат не ана ли зе су по ка за ле да се од нос из-
ме ђу ре зул та та на кон за вр ше ног кур са и на кон шест ме се ци од за вр шет ка кур са ни је 
зна чај но раз ли ко вао из ме ђу екс пе ри мен тал не и кон трол не гру пе (F=0,49; p>0,05).

Про се чан број осво је них по е на сла бо ак тив них сту де на та је 8,02±2,80, док су уме-
ре но ак тив ни сту ден ти из екс пе ри мен тал не гру пе по сти гли 8,09±2,69 по е на (Z=0,04; 
p>0,05). Ве о ма ак тив ни сту ден ти има ли су зна чај но бо ље ре зул та те (9,83±2,59) у од-
но су на уме ре но ак тив не и сла бо ак тив не (Zm=2,43, Zp=2,02; p<0,05). Ста ти стич ка 
ана ли за ни је по ка за ла ста ти стич ки зна чај ну раз ли ку из ме ђу сту де на та ко ји су по ха-
ђа ли тра ди ци о нал ну на ста ву и сла бо ак тив них сту де на та из екс пе ри мен тал не гру пе 
(Z=0,56; p>0,05). Исто та ко, на осно ву ста ти стич ких ана ли за за кљу че но је да ни је би ло 
ста ти стич ки зна чај не раз ли ке из ме ђу сту де на та ко ји су по ха ђа ли тра ди ци о нал ну на-
ста ву и уме ре но ак тив них сту де на та из екс пе ри мен тал не гру пе (Z=0,64; p>0,05), али је 
про на ђе на ви со ко ста ти стич ки зна чај на раз ли ка из ме ђу вр ло ак тив них сту де на та из 
екс пе ри мен тал не гру пе и сту де на та из кон трол не гру пе (Z=2,97; p<0,01).

Ни во за до вољ ства сту де на та ко ји су по ха ђа ли комбиновани курс

Оба кур са су ви со ко оце ње на; 90% сту де на та са ком би но ва ног кур са, као и 90% 
сту де на та ко ји су по ха ђа ли тра ди ци о нал ни об лик на ста ве из ја сни ло се да је за до-
вољ но или ве о ма за до вољ но об ли ком на ста ве у ко јој су уче ство ва ли. Та ко ђе, 81% 
сту де на та са ком би но ва ног кур са се из ја сни ло да би опет ода бра ло да уче ству је у 
овој вр сти ком би но ва не на ста ве.
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Ди ску си ја

Ком би на ци ја тра ди ци о нал ног об ли ка на ста ве са елек трон ским уче њем пред-
ста вља но ви ну на Ме ди цин ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Уво ђе ње он лајн 
про гра ма као но вог об ли ка обра зо ва ња зах те ва стал ну ана ли зу и по бољ ша ње ква ли-
те та на ста ве. Та ко ђе, сма њу је тро шко ве фа кул те та и ука зу је на пред но сти овог но вог 
об ли ка на ста ве.

По сто је мно ге сту ди је (Gold berg & McKhann, 2000), укљу чу ју ћи и на шу, ко је по ка-
зу ју да укљу чи ва ње раз ли чи тих фор ми елек трон ског уче ња мо же да по бољ ша ре зул-
тат сту де на та на ис пи ту. Осим то га, у ли те ра ту ри се су ге ри ше да је ре тен ци ја зна ња 
сту де на та ко ји су по ха ђа ли ком би но ва ни курс бо ља не го ре тен ци ја зна ња сту де на та 
ко ји су по ха ђа ли ис кљу чи во он лајн кур се ве или са мо тра ди ци о нал ну на ста ву (Dzi u ban  
& Mo skal, 2001; Wang et al., 2000), што је у ко ре ла ци ји са на шим ре зул та ти ма. На ши 
ре зул та ти су по ка за ли да у по чет ку сту ден ти из екс пе ри мен тал не гру пе по сти жу знат-
но бо ље ре зул та те на те сто ви ма про ве ре зна ња, али се ре тен ци ја зна ња на кон шест 
ме се ци не раз ли ку је зна чај но из ме ђу ових гру па, иа ко сту ден ти из екс пе ри мен тал не 
гру пе по сти жу бо ље ре зул та те. Об ја шње ње ова квог ис хо да је то што уче ње пред ста-
вља сим би о зу кри тич ког од но са пре ма ма те ри ји про у ча ва ња и раз ме ну ми шље ња са 
ко ле га ма, као и усме ра ва ње еду ка то ра, што се ова квим об ли ком на ста ве олак ша ва и 
под сти че ви ше не го у дру гим об ли ци ма на ста ве. Та ко ђе, вир ту ел но окру же ње под-
сти че сту ден те да ис тра жу ју пред мет про у ча ва ња пре ко гра ни ца про гра ма на ста ве, 
као и про ак тив но уче ње и ис тра жи вач ку при ро ду, ко ја омо гу ћа ва сту ден ту да стек не 
са мо по у зда ње у сво је зна ње (Pahl, 2002).

Син хро не и асин хро не он лајн ди ску си је, као што је фо рум за уче ње, до ве ли су 
до ра зно вр сног уче шћа сту де на та (Ca rr et al., 2004; Cox et al., 2004). Успех он лајн ди-
ску си је, као и ди ску си је у учи о ни ци, у нај ве ћој ме ри за ви си од дизајнa кур са (Cox 
et al., 2004). Сту ден ти са ду бо ким раз у ме ва њем од но са из ме ђу уче шћа у ди ску си ја-
ма и мо гу ћих ис хо да уче ња има ју по зи тив ни ју пер цеп ци ју о ком би но ва ној на ста ви и 
ак тив ни ји су на он лајн кур су од сту де на та са по вр шин ским при сту пом ди ску си ја ма 
(Gar nham & Ka le ta, 2002). То об ја шња ва ре зул та те на те сту ко је су по сти гли ве о ма ак-
тив ни сту ден ти из екс пе ри мен тал не гру пе у на шем ис тра жи ва њу. Овај ре зул тат је по-
ка за тељ да уче ње, из ме ђу оста лог, зах те ва ко му ни ка ци ју као би тан сег мент и ва жан 
на чин бр жег усва ја ња но вог гра ди ва и мо ти ва ци је за да ље уче ње.

Упо ре ђу ју ћи тра ди ци о на лан об лик на ста ве са ком би но ва ним, ко ји са др жи, по-
ред пре да ва ња и ве жби, ди ску си је на фо ру ми ма и 30 кви зо ва, за кљу чи ли смо да ком-
би но ва ни об лик на ста ве омо гу ћа ва кон ти ну и ра не по врат не ин фор ма ци је о ква ли-
те ту зна ња сту де на та то ком це лог про гра ма, ко ји је у тра ди ци о нал ној на ста ви те же 
по сти ћи. Ове кон ти ну и ра не по врат не ин фор ма ци је омо гу ћа ва ју сту ден ти ма да ви де 
шта не зна ју и по бољ ша ва њи хов од нос са на став ним гра ди вом (Kashy et al., 1998). 
Ре зул та ти дру гих ис тра жи ва ња по ка зу ју да је за до вољ ство сту де на та ве ће ме ђу 
они ма ко ји су по ха ђа ли ком би но ва ни об лик на ста ве не го ме ђу они ма ко ји су по ха-
ђа ли тра ди ци о нал ну на ста ву (Dzi u ban et al., 2004; Kit san tas & Chow, 2007). У на шем  
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ис тра жи ва њу за до вољ ство сту де на та је би ло под јед на ко ви со ко у обе гру пе. Ова кви 
ре зул та ти по ка зу ју да се ком би но ва на на ста ва мо же успе шно при ме ни ти на пред ме-
ту из ху ма не ге не ти ке, као и да до дат на мо гућ ност елек трон ског уче ња мо же до при-
не ти ефек тив но сти у са вла да ва њу гра ди ва и да је сту ден ти ра до при хва та ју као но ви 
об лик на ста ве.

Ве ли ка ко рист у ком би но ва ној на ста ви је мо гућ ност кон ти ну и ра ног про це са 
уче ња, уче ње ни је по вре ме ни до га ђај ко ји се ја вља не ко ли ко пу та не дељ но у учи о-
ни ци (Dzi u ban et al., 2004). У прин ци пу, ком би но ва ни курс по ка зу је бо ље ре зул та те у 
ско ро свим кри тич ним обла сти ма ко је су нео п ход не за ефек тив но уче ње. Као што се 
мо же ви де ти из ре зул та та ан ке те и ис пи ти ва ња у на шој сту ди ји, ком би но ва на на ста ва 
по бољ ша ва ква ли тет зна ња, ства ра ви ше ин тер ак ци ја и ве ће ан га жо ва ње уче сни ка у 
ди ску си ја ма, и раз ви ја бо љи при ступ уче њу.

Под сти ца ње сту дент –сту дент и сту дент –на став ник ин тер ак ци је ве о ма је ва жно 
да би ком би но ва ни об лик на ста ве био успе шан. Та ко ђе, по сто је до ка зи да су ве ће 
шан се да сту ден ти по тра же по моћ пре ко он лајн фо ру ма не го у ди рект ној ко му ни-
ка ци ји са на став ни ци ма у тра ди ци о нал ном об ли ку на ста ве (Kit san tas & Chow, 2007). 
Дру ги кључ ни фак тор за успех је ен ту зи ја зам еду ка то ра. Ком би но ва на на ста ва је 
нај у спе шни ја ка да еду ка то ри има ју раз ви је не со ци јал не ве шти не у ком би на ци ји са 
прак тич ним за ко ри шће ње тех но ло ги ја (Derntl & Motschnig Pi trik, 2005). Крај њи фак-
тор успе ха је флек си бил ност у вре ме ну ефек тив ног уче ња (Twig et al., 2004). Све ове 
тех ни ке се ком би ну ју ка ко би се сма њи ла уда ље ност из ме ђу сту де на та и на став ни ка 
(Singh, 2003). Има ју ћи све то у ви ду, укљу чу ју ћи и на шу сту ди ју, ве ру је мо да еду ка ци ја 
за по сле них на фа кул те ту о но вим тех но ло ги ја ма и њи хо вој уло зи у уна пре ђе њу на-
ста ве има кључ ни зна чај за да љи раз вој ком би но ва не на ста ве.

Огра ни че ње ове сту ди је био је не до ста так по ре ђе ња ре тен ци је зна ња из ме ђу 
ве о ма ак тив них сту де на та из екс пе ри мен тал не гру пе и ве о ма ак тив них сту де на та из 
кон трол не гру пе, јер ни смо има ли по дат ке о ак тив но сти сту де на та ко ји су по ха ђа ли 
тра ди ци о нал ну на ста ву. Дру го огра ни че ње је што ни смо те сти ра ли сту ден те пре по-
чет ка на ста ве ка ко би смо од ре ди ли њи хо во прет ход но зна ње из гра ди ва, али су сту-
ден ти на су мич но иза бра ни у обе гру пе, та ко да се мо же оче ки ва ти да се пред зна ње 
сту де на та не раз ли ку је мно го у екс пе ри мен тал ној и кон трол ној гру пи.

Ре зул та ти по ка зу ју да је ком би но ва на на ста ва ефи ка сно сред ство за еду ка ци ју 
сту де на та пр ве го ди не ме ди ци не. Мо ти ва ци ја ко ја је по стиг ну та у он лајн окру же њу 
пред ста вља нај за чај ни ји фак тор ко ји се по ка зао да до при но си ан га жо ва њу сту де на-
та, што мо же по бољ ша ти крај њи ис ход уче ња.
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THE LE VEL OF KNOW LED GE RE TEN TION AND THE AT TI TU DE  
OF STU DENTS TO WARDS TRA DI TI O NAL AND COM BI NED  

HU MAN GE NE TICS TE AC HING

    The aim of this research was to compare knowledge retention and course satisfaction among 
the students who attended a combined teaching course (traditional form and online course) 

and those who attended only the traditional course in human genetics. The study comprised 169 students 
divided in two groups. The first group included 88 students who attended the combined course, and the 
second group participated in the traditional course. A knowledge test was given after the end of the 
courses and six months later.. The results of both groups were compared. Further on, the students in the 
combined course were divided in three categories according to the levels of online activities: weak, 
moderate and very active. The categories were compared with each other, and with the results of the 
students who attended the traditional course. The students who attended the combined course achieved 
considerably higher results on both tests compared to the students who attended the traditional course. 
The average number of points on both tests was statistically considerably higher in the group of very 
active students compared to those moderately active or weak and, of course, better than the students 
who attended the traditional course The results show that the online course was marked highly, showed 
higher knowledge retention and that the satisfaction with the combined course was exceptional.

  elearning, combined learning, educational technologies.

УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ И ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ  
К ТРАДИЦИОННОМУ И КОМБИНИРОВАННОМУ  

ОБУЧЕНИЮ ГУММАНОЙ ГЕНЕТИКЕ

    Целью данного исследования было сравнить уровень полученных знаний и 
удовлетворенность курсом студентов, посещавших комбинированные лекции 

(традиционная форма и онлайнкурс) и студентов, которые посещали  традиционные формы 
преподавания в области гумманой генетики. Исследование проведено на примере 169 студентов, 
разделенных на две группы. Первая группа состояла из 88 студентов, посещавших комбинированные 
занятия, а студенты второй группы посещали традиционный курс лекций. Тестирование знаний 
проводилось после окончания курса и снова через шесть месяцев. Результаты тестирования 
этих двух групп студентов были сопоставлены. Кроме того, студенты комбинированного курса 
разделены на три группы в зависимости от уровня активности на онлайнкурсе: малоактивные, 
умеренно активные и очень активные. Результаты этих групп сравниваются друг с другом и с 
результатами студентов, которые посещали традиционные курсы. Результаты тестировения 
показывают, что студенты комбинированного обучения добились значительно лучших успехов, 
чем студенты, которые посещали традиционную форму обучения. Среднее количество баллов, 
которые достигли очень активные студенты было статистически значительно больше, чем у 
умеренно активных, мало активных и студентов, посещавших традиционное обучение. 
Результаты анкетирования удовлетворенности студентов лекциями показывают, что онлайн
курс отмечен высокими оценками и, что удовлетворенность  преподаванием в комбинированной 
форме обучения была высокой. Результаты показали более высокую эффективность обучения, то 
есть стабильность знаний у студентов, посещавших комбинированный курс.

   электронное обучение, комбинированные методы обучения, образова
тельные технологии.
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