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Интеграција мобилних технологија у 
наставу физичког васпитања2

Резиме: Мобилне технологије у настави физичког васпитања постају све значајније. 
Примећено је да могу допринети култури здравог живљења (Palmárová & Lovászová, 2012), 
подизању еколошке свести и развијању одрживог односа са природом (Uzunboylu et al., 2009). 
Захваљујући области рачунарство у облаку (енг. cloud computing), мобилне технологије су 
свеприсутне, једноставне за употребу, а користе их, како наставници, тако и ученици, 
економичне су, али недовољно искоришћене за наставне потребе (Ristić, 2018). Њихово ус-
пешно увођење у образовне институције у функцији стварања стимулативног наставног 
окружења постаје императив, док модели њихове примене представљају изазов. Осим ана-
лизе модела услуга рачунарства у облаку и детекције образовних потенцијала мобилних 
технологија, циљ овог рада је и анализа модела за имплементацију мобилних технологија 
у наставу физичког васпитања. Овај рад је квалитативно истраживање у којем је, осим 
реинтерпретације постојећих истраживања, коришћена метода моделовања. Спроведене 
анализе указују да мобилне технологије могу унапредити наставу физичког васпитања и 
да могу бити интегрисане кроз процес двофазне имплементације. Овај процес није једнос-
таван ни брз. Налази указују да наше школе не поседују потребан ниво дигиталне зрелости, 
као и да наставници физичког васпитања у току иницијалног образовања не стичу напред-
не дигиталне компетенције. 

Кључне речи: настава физичког васпитања, рачунарство у облаку, мобилне техно-
логије, наставник, ученик.
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Увод

Област физичког васпитања, спорта и 
спортске рекреације, као и област информа-
ционо-комуникационих технологија (ИКТ), до-
живљавају врло динамичан и интензиван раз-
вој. Дигиталне технологије у образовним сис-
темима свакодневно се користе као средство за 
унапређење наставе физичког васпитања или 
као део тренажне технологије у спорту и спорт-
ској рекреацији, што омогућава праћење и вред-
новање сложеног антрополошког система уче-
ника, спортиста и рекреативаца. 

На основу великог броја истраживања код 
деце и адолесцената утврђено је да физичке ак-
тивности (Kohl & Cook, 2013): унапређују здра-
вље костију и кардиореспираторну и мишићну 
форму; смањују ниво масти у телу, побољшавају 
ментално здравље и психосоцијалне исходе као 
што су унутрашња представа, социјално пона-
шање, самоефикасност и др. Оно због чега се ис-
казује забринутост јесте да моторички и функ-
ционални показатељи код деце школског узра-
ста у последњој деценији бележе константан 
пад, што је последица недовољне физичке ак-
тивности (Gajević, 2009).

Подстицање раста и развоја, утицај на 
правилно држање тела и развој моторичких 
способности најважнији су задаци наставе фи-
зичког васпитања. Осим наведеног, у развије-
ним земљама све већи значај се придаје наста-
ви физичког васпитања у формирању позити-
вног односа према физичком васпитању и спор-
ту. Наставник прати физички развој ученика и 
кроз наставу усавршава моторичке способно-
сти ученика у складу са њиховим могућности-
ма. Још један важан задатак који наставници 
имају јесте да у току процеса наставе оспособе 
ученике да стечена знања, умења и навике кори-
сте у свакодневном животу, као и да непрекид-
но указују на позитивну везу између физичког 
вежбања и здравља (Milanović i sar., 2016). Да на-
става физичког васпитања већ дужи временски 

период не успева да испуни свој циљ, указују и 
подаци који говоре да, и поред позитивног од-
носа ученика и њихових родитеља према наста-
ви физичког васпитања и физичком вежбању, 
тај позитиван однос није у довољној мери кон-
кретизован кроз физичко вежбање ван наставе 
(Milanović, Radisavljević Janić, 2007). Питање је да 
ли увођење мобилних технологија може мотиви-
сати ученике на активно физичко вежбање и ван 
наставе и да ли могу допринети смањењу тензија 
које настају услед недовољне физичке активнос-
ти деце.

Услови у којима се остварује настава фи-
зичког васпитања карактеристични су у одно-
су на друге наставне предмете. Зато наставник 
може да користи дигиталне технологије као 
мултимедијски ослонац у васпитно-образов-
ном процесу, за презентацију и анализу поје-
диних сложених кретања. У знатној мери диги-
талне технологије могу да олакшају планирање, 
програмирање и припремање тренажног проце-
са, што ствара широке могућности за праћење 
такмичења, брзу статистичку обраду података, 
вредновање ученика, писање припрема за наста-
ву и тренинг, поступке усмеравања и избора 
спортиста, као и комуникацију са другим наста-
вницима и тренерима путем интернета (Štihec & 
Leskošek, 2004). 

Због своје свеприсутности, захваљујући 
рачунарству у облаку, једноставне употребе, 
економичности, образовних потенцијала и пе-
дагошких ефеката у настави физичког васпи-
тања мобилне технологије постају све значај-
није. Из тог разлога биће вршена анализа модела 
услуга рачунарства у облаку, детекција образов-
них потенцијала, модела и веб-алата као и мо-
гућности за њихову имплементацију у разредну 
наставу.
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Рачунарство у облаку и мобилне технологије у 
настави физичког васпитања

Рачунарство у облаку (енг. cloud computing) 
јесте област рачунарства која је од настанка, пре 
више од десет година, до данас трансформисала 
функционисање многих делатности као што су 
производне и услужне.

Многи образовни системи у свету препо-
знали су потенцијал рачунарства у облаку јер 
он смањује трошкове, а повећава ефикасност и 
употребљивост информационо-комуникацио-
них ресурса (Sultan, 2010: 111). Рачунарски об-
лак је рачунарски модел у којем је комплетна 
ИКТ инфраструктура, укључујући хардверске и 
мрежне ресурсе, капацитете за чување података 
и софтвера и њихову безбедност, понуђена ко-
рисницима у виду интернет сервиса (Vujin, 2013: 
13).

Мобилне технологије, захваљујући рачу-
нарству у облаку, јесу додатак који даје нову ди-
мензију настави и учењу. Оне наставнику пома-
жу да креира мотивационе васпитно-образов-
не ситуације које ће допринети не само развоју 
ученика и њиховом постигнућу већ и развијању 
њихове личности. Под мобилним технологија-
ма подразумевамо употребу преносивих уређаја 
који обухватају хардвер (физички мобилни 
уређај), софтвер (оперативни систем и мобил-
не апликације) и комуникацију путем мрежних 
сервиса (Jarvenpaa & Lang, 2005). У разредној на-
стави мобилно наставно окружење пружа уче-
ницима и наставницима већу флексибилност, 
приступ мултимедијским садржајима и нове мо-
гућности за интеракцију. Оно што не треба да 
изгубимо из вида када анализирамо мобилне 
технологије јесте да оне могу да унапреде добро 
поучавање, али не могу да побољшају лоше поу-
чавање.

Према извештају који даје Horizon, при-
мећен je пораст коришћења мобилних техноло-
гија у школама у Европи (Caldwell & Bird, 2015). 

Истраживања указују да су образовни потен-
цијали употребе мобилних технологија (посеб-
но таблета): индивидуализација наставе (персо-
нализација учења), повећање независности уче-
ника, активна сарадња међу ученицима и нас-
тавницима (Henderson & Yeow, 2012; Pegrum & 
Striepe, 2013) и подизање дигиталних компетен-
ција како ученика тако и наставника (Balanskat, 
2013). 

Анализирањем већег броја истраживања 
дошло се до закључка да мобилне технологије у 
настави физичког васпитања могу помоћи уче-
ницима да: 1) развију и побољшају своју способ-
ност креативног и дубинског размишљања како 
би изабрали и применили одређене вештине, 
тактику и побољшали своју ефикасност; 2) саку-
пе, обраде и тумаче податке; 3) преузму активну 
улогу у настави и ван наставе; 4) приступе ре-
левантним информацијама ради проширивања 
знања о различитим аспектима физичке кул-
туре, као што су анатомија, физиологија, улога 
спорта у друштву, здравље, као и вештина карак-
теристичних за одређене активности и повеза-
ност физичке културе са другим наставним об-
ластима; 4) разумеју важност улоге физичке кул-
туре, спорта и плеса у друштву; 5) приступе сли-
кама и филмовима различитих активности ради 
побољшања вештина, стратегија, кореографије 
и физичког вежбања (Mimica-Ugrešić & Batarelo, 
2005).

Оно што отклања многе препреке при им-
плементацији мобилних технологија јесте чиње-
ница да је рачунарство у облаку дало алтернати-
ву, тј. више нам нису неопходни класични хард-
вер и софтвер. Довољно је да имамо преносиви 
мобилни уређај као што је таблет рачунар или 
паметни телефон. Све апликације које корис-
тимо налазе се у облаку, док им, као корисни-
ци, приступамо путем интернет претраживача. 
Предност рачунарства у облаку је економска ис-
плативост због смањених трошкова одржавања 
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опреме, лиценцирања и надоградње програма 
као и доступности најновије верзије. 

У зависности од тога који се ресурси ис-
поручују и како их корисници употребљавају 
постоје три модела испоруке услуга (Di Costanzo 
et al., 2009): софтвер као услуга, платформа као 
услуга и инфраструктура као услуга. Модели су 
приказани на Слици 1.

 

Слика 1. Пример категорије модела испоруке услуга  
у рачунарском облаку.

Софтвер као услуга. Приступ је могућ уко-
лико корисник користи инфраструктуру рачу-
нарског облака и апликације за развој које му 
обезбеђује провајдер услуге. Апликације су дос-
тупне путем интернет претраживача. То су апли-
кације попут електронске поште или апликација 
које омогућавају складиштење датотека на диск 
у облаку (као што су Dropbox или G-disk), као и 
креирање и дељење датотека путем облака. У на-
стави физичког васпитања ово је најчешћи об-
лик коришћења ресурса у облаку. Са ученицима, 
на пример, можемо делити кратке видео-мате-
ријале који су везани за вежбу, тактичку форма-
цију и слично. На овај начин ученици се додатно 
мотивишу и фокусирају, а наставник има могућ-
ност да се посвети сваком ученику појединачно. 
Интерактивне задатке у функцији добијања по-
вратне информације наставници могу креира-
ти путем гугл упитника или путем многоброј-
них веб-алата као што су: Kahoot, Class Tools, 
Testmoz, Quizz, Socrative и др. Приликом анализе 
квалитета апликација за израду интерактивних 

задатака издвојили смо LearningApss3. То је бес-
платна апликација са дијакритичком подршком 
на нашем језику. Једноставна је за употребу и 
након израде и меморисања задатка генерише 
QR код. Ученици путем мобилних уређаја учи-
тавањем кода аутоматски приступају задацима. 
Када је у питању овај модел, потребно је нагла-
сити да се у Србији углавном користи Microsoft 
Office 365 i Google G Suite платформа које омо-
гућавају комуникацију и сарадњу између свих 
учесника у образовном процесу у било које вре-
ме и са било којег места. 

Платформа као услуга. Овај вид присту-
па омогућава кориснику да постави и развија 
апликације коришћењем програмских језика и 
алата које му обезбеђује провајдер. Платформа 
је развојно окружење у којем апликације раде. 
Ученици, студенти и наставници од конзумена-
та постају прозументи – креатори различитих 
мултимедијалних пројеката. Најчешће платфор-
ме које су у употреби су Microsoft Azure Services 
Platforma и Google Apps. Наставници могу ко-
ристити различите платформе. Једна од њих је 
Trello4. Платформа се може користити као лични 
планер, чиме подстичемо ученике да организују 
своје време за физичку активност и школске за-
датке. Ученици на веома једноставан начин пра-
те своје обавезе и напредак. Trello као наставно 
окружење можемо искористити да ученици на-
уче да управљају временом како за физичку ак-
тивност и учење тако и временом које прово-
де користећи дигиталне технологије. Осим на-
веденог, Trello обезбеђује подстицање сарадње 
међу ученицима, вредновање напретка и др. Ова 
платформа може подржати учионичку, ванучио-
ничку и пројектну наставу (CARNET, 2018). 

Инфраструктура као услуга. Кориснику 
је као услуга пружена могућност употребе рачу-
нарске инфраструктуре. Корисници немају мо-
3  Овај веб-алат је бесплатан, једноставан за употре-
бу, са дијакритичком подршком. Доступан је на: https://
learningapps.org/.
4  Апликација је доступна на: https://trello.com/.
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гућност контролисања самог хардвера, али могу 
управљати оперативним системима, простором 
на диску, апликацијама итд. Ова услуга је зна-
чајна за образовне установе јер не морају улага-
ти средства у своју рачунарску инфраструктуру, 
већ користе изнајмљену. Познати примери овог 
модела су Amazon AWS, CARNet, РЦУБ.

Узимајући у обзир наведене моделе али и 
чињеницу да 84% ученика четвртог разреда ос-
новне школе, 94% ученика осмих разреда и чак 
99% средњошколаца у Србији има сопствени 
мобилни телефон (Popadić, Kuzmanović, 2016), 
потенцијал за коришћење мобилних телефо-
на, односно мобилних апликација као савреме-
них, ученицима блиских наставних средстава – 
постаје више него реалан. На овај начин наше 
школе могу, барем у одређеној мери, да прева-
зиђу дугогодишњи проблем недостатка нас-
тавних средстава.

Оно на шта треба указати јесте да упо-
требом мобилних технологија и мање пријатни 
садржаји који изискују напор, као што су веж-
бе стицања снаге и опште издржљивости, на 
часовима физичког васпитања постају интере-
сантнији. Мобилне технологије које се често ко-
ристе у овим наставним ситуацијама су: педо-
метри (бројачи откуцаја срца и корака), нави-
гацијски уређаји и читав низ мобилних апли-
кација (Markun-Puhan, 2012) који са мобилним 
уређајима чине наставно средство. У једном ра-
нијем раду смо подвукли да се процењивање 
вредности неког наставног средства, па тако и 
мобилних апликација, не може заснивати само 
на слободним проценама корисника, без обзи-
ра на то да ли се ради о корисницима којима су 
апликације намењене (деца и родитељи) или 
професионалцима у области образовања (наста-
вници физичког васпитања). С обзиром на то да 
мобилне апликације имају функцију наставних 
средстава, креирали смо критеријуме за вред-
новање мобилних апликација (научно-стручни 
критеријуми, педагошко-психолошки и дидак-

тичко-методички, етички, језички, технолошки 
и графички и безбедносни) узимајући у обзир 
законска решења која се односе на вредновање 
уџбеника и осталих наставних средстава, као и 
већ развијене инструменте за вредновање обра-
зовног софтвера (Ristić, Blagdanić, 2017: 5). 

Охрабрује податак да је на тржишту све 
већи број мобилних апликација међу којима је 
велики број бесплатних. Тако је у јуну 2017. го-
дине било преко три и по милиона апликација 
доступних за преузимање на дигиталној дистри-
бутивној платформи за андроид апликације по-
знатој под именом Google Play продавнице. Неке 
од мобилних апликација које задовољавају кри-
теријуме квалитета а које се могу користити у 
настави физичког као наставно средство су: 
Pedometar, Workout Trainer и Runkeeper. Апли-
кација Pedometar прати број корака, раздаљи-
ну, калорије и темпо по данима. Workout Trainer: 
fitness coach је апликација која садржи на стоти-
не серија вежбања са објашњењима. У њој на-
ставник има могућност, у зависности од узраста 
ученика, да креира планове вежбања и да их раз-
мени са ученицима. Runkeeper је апликација која 
подржава све физичке активности од трчања, 
пешачења, вожње бициклом итд. Она омогућа-
ва да на мапи преко GPS-а пратимо коју смо раз-
даљину прешли, којим темпом, и друге детаље. 

У настави физичког васпитања која је 
подржана мобилним технологијама могућ је об-
разовни обрт о коме се често прича јер ученик 
гради властито знање, богати личне спознаје 
конструишући свој систем вредности.

Апликацијама у облаку ученици могу 
на флексибилан начин приступати различи-
тим мултимедијалним образовним ресурси-
ма, са било којег места и било када, сарађивати 
на пројектима, заједно креирати садржаје у ре-
алном времену, креативно и ефикасно делити 
идеје, дискутовати о одређеним темама, брзо ко-
муницирати и удруживати се у мрежне заједни-
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це. Њиховом употребом стварају властито, лич-
но окружење за учење у облаку (AlZoube, 2009).

Према Думанчићу (Dumančić, 2017: 126), 
предности коришћења рачунарског облака у об-
разовању су: 1) лично прилагођено окружење 
за учење (ученик може приступити различитим 
ресурсима и апликацијама које одговарају ње-
говом стилу учења, без обзира на карактерис-
тике уређаја са којег приступа); 2) приступ ус-
лугама (са било ког места и у било које време); 
3) смањење трошкова (ученици не купују апли-
кације); 4) развој без додатне инфраструктуре 
(школе и факултети се могу усмерити на нас-
тавне и истраживачке циљеве без послова ве-
заних за развој серверске инфраструктуре) и 5) 
једноставност употребе рачунарског облака (све 
услуге у облаку су разумљиве и једноставне за 
коришћење). 

Можемо рећи да рачунарство у обла-
ку представља нову парадигму која има за циљ 
унапређење наставе употребом мобилних тех-
нологија, при чему посебну улогу имају веб-ала-
ти (за сарадњу, комуникацију, дељење садржаја, 
креативно учење, вредновање и др.) као и нови 
наставни модели попут модела обрнуте учиони-
це.

Модел обрнуте учионице у настави  
физичког васпитања

Обрнута учионица један је од модела са-
времене наставе који наставнику може обезбе-
дити максимално време за практичне активнос-
ти на часу. Циљ обрнуте учионице је да учени-
ке мотивишемо да уче и буду активни код куће 
уз занимљиве наставне садржаје. Овако учени-
ци долазе на час припремљени за различите об-
лике рада почев од дискусија па до практичних 
активности.

Обрнута учионица (енг. Flipped Classroom) 
педагошки је модел који омогућава да ученици 
приступају различитим дигиталним наставним 

садржајима (видео-клипови, дигиталне игре, си-
мулације, виртуелни излети и др.) код куће да би 
на часу физичког васпитања остало више време-
на за практичне активности. Овим начином се 
у средиште пажње ставља ученик. Фокус се по-
мера са процеса поучавања на активно учешће 
и учење ученика, стварају се услови за бољу ин-
теракцију међу самим ученицима, као и између 
ученика и наставника. Посебно је потребно 
подвући да се на овај начин развија трансфор-
мацијско учење и развијају функционалне ди-
гиталне компетенције ученика за потребе шко-
ле. Модел обрнуте учионице подразумева, осим 
обавезне мрежне испоруке садржаја, и примену 
класичне наставе физичког васпитања. Често се 
за овај модел каже да је изокренут (обрнути) ре-
дослед наставе, тј. оно што се некада прво оба-
вљало на часу сад се обавља код куће. Методи-
чки модел обрнуте учионице може се реализо-
вати из неколико фаза или корака: 

1) Планирање – наставник се припрема за 
реализацију наставне теме, анализира наставне 
циљеве и задатке; 

2) Снимање – наставник снима видео-
материјал или га проналази на интернету (у 
трајању од пет до седам минута) за уводни део 
часа који ученици гледају у зони слободног вре-
мена (код куће). То могу бити вежбе које ће на-
ставник користити у различитим деловима часа. 
Наставник може комбиновати снимак сопстве-
ног излагања са неким од постојећих видео-кли-
пова на одабрану тему и/или са презентацијом. 
Видео-снимци ученике могу упознати са прос-
торним, динамичким и временским аспекти-
ма неког покрета. На пример, помоћу алата као 
што је GIF Movie Gear наставник може креира-
ти анимације одређених покрета и кретања. Веб-
алати које можемо користити за ефикасно по-
стављање, организовање и дељење видео-записа 
су: YouTube, TeacherTube, Google Video, Viddler, 
Animoto. Веб-алат који је погодан за мрежно 
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преузимање видео-снимака у различитим фор-
матима (3GP, MP4, MP3, FLV I WEBM) је Keepvid.

3) Дељење – дистрибуција наставних ма-
теријала на мрежи (фотографије, презентације, 
видео-клипови) ученицима. Дистрибуцију мате-
ријала обавезно прати образложење о материја-
лима и активностима које следе на часу. Различи-
ти алати обезбеђују дељење наставних садржаја. 
За студенте и наставнике погодни су: Google 
Disk, Edmodo, Moodle и др. Посебна предност 
ових алата је подршка на српском језику. 

4) Груписање ученика – ученици се деле 
у групе са различитим задацима (писање есеја, 
креирање видео-материјала, презентације, стри-
па и др.) на задату тему. У овој фази користе се 
алати за креативно учење који нису комплекс-
ни, као што су: алат за израду стрипова (Bubblr); 
алат за израду брошура (LetterPop) и алати за 
креативно уређење видео-записa (Bubbleply, 
Mojiti); 

5) Презентовање – ученици на часу пре-
зентују радове, након чега следи дискусија; 

6) Рекапитулација – анализа урађеног и 
наученог, исправљање евентуалних пропуста у 
радовима студената, понављање и систематиза-
ција (Ristić, Mandić, 2017).

У другој фази наставник може уместо ви-
део-материјала да користи дигиталне игре. Оне 
мотивишу ученике за наставни предмет и по-
већавају интересовање за физичку активност. 
Ученици путем игара могу стећи компетенције 
везане за стручну терминологију (на пример, на-
зив појединих покрета), спортска правила и так-
тику, безбедносна правила, елементе спортске 
етике и етикеције и друго (Hayes & Silberman, 
2007).

Зналачки реализован модел окренуте 
учионице, осим развоју ученичких компетен-
ција, може допринети: развоју способности уче-
ника да планирају и организују своје активнос-
ти имајући увек у виду крајњи циљ који желе да 
постигну; потом да науче да доносе одлуке, аргу-

ментовано их објашњавају и бране, преузму од-
говорност за свој рад и учење, а коначно и да на-
уче да раде у дигиталном простору, претражују 
изворе и врше разне врсте избора доступних ин-
формација. 

Учионичке и ванучионичке активнос-
ти подржане мобилним технологијама захте-
вају пре свега дигиталну зрелост образовних ус-
танова (Durando et al., 2012), која укључује као 
виталну компоненту дигиталне компетенције 
запослених али и дигиталну и информацијску 
писменост ученика која мора бити системска.

Модел интеграције мобилних технологија – 
TPACK 

Услед своје мултидисциплинарности мо-
билне технологије имају потенцијал да се ус-
пешно интегришу у све сегменте образовања, на 
свим његовим нивоима и по свим питањима об-
разовне политике. 

Мобилне технологије наставници физич-
ког васпитања могу користити за: 1) дијагно-
зу антрополошког статуса ученика; 2) биоме-
ханичку анализу покрета; 3) дефинисање и ва-
лоризовање учесталости физичког оптерећења 
(на пример, фреквенција пулса и вредности кр-
вног притиска); 4) дигитализацију и валоризо-
вање појединих видео-записа одређеног покре-
та, вежбе обликовања или телесног кретања; 5) 
разматрање одређених етапа покрета помоћу 
анимираних слика, валоризовање многоброј-
них спортских такмичења уз коришћење одгова-
рајућег софтвера, на пример, игре без граница; 
6) креирање и употребу различитих докумена-
та као што су: дипломе, упитници, антропоме-
тријске мерне листе, радни картони моторичких 
способности ученика, екипни резултати, систем 
такмичења и друго (Ivanović, Ivanović, 2012).

Успешна интеграција мобилних техно-
логија у наставу је сложен системски процес не 
само због дигиталних компетенција наставника 
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које су динамичке и сложене већ и због тесне по-
везаности се педагошким, психолошким, мето-
дичким, дидактичким и предметним компетен-
цијама наставника (Ristić, Blagdanić, 2017). Мо-
билно дигитално наставно окружење гради се 
употребом мобилних технологија са фокусом 
на наставним циљевима (El-Hussein & Cronje, 
2010).

Наставни циљеви физичког васпитања у 
односу на циљеве других наставних предмета 
су јединствени јер су усмерени на физички раз-
вој и здравље деце и младих. Настава физичког 
васпитања представља педагошки процес којим 
се омогућује интегрални развој ума, тела и духа, 
те је потребна његова даља афирмација као ба-
зичног наставног предмета. У преамбули Одлу-
ке о улози спорта у образовању, коју је Европски 
парламент усвојио у новембру 2007. године, по-
себно се указује на чињеницу да је физичко вас-
питање једини школски предмет у оквиру којег 
се деца припремају за здрав живот, да је оно ус-
мерено на њихов целокупни физички и ментал-
ни развој, да се кроз њега преносе важне друш-
твене вредности као што су: правичност, само-
дисциплина, солидарност, толеранција, тимски 
дух и фер-плеј и да се заједно са спортом сматра 
једним од најважнијих оруђа у социјалној ин-
теграцији (Hardman, 2008).

У контексту образовних реформи и у 
складу са концептом који промовише доживот-
но учење и активан стил живота – дошло је до 
неких промена у наставним плановима и про-
грамима физичког васпитања у одређеним ев-
ропским земљама. У Србији циљ физичког вас-
питања је да разноврсним и систематским мо-
торичким активностима, а у вези са осталим 
васпитно-образовним подручјима, допринесе 
интегралном развоју личности ученика (когни-
тивном, афективном, моторичком), развоју мо-
торичких способности, стицању, усавршавању и 
примени моторичких умења, навика и неопход-

них теоријских знања у свакодневним и специ-
фичним условима живота и рада (ZUOV, 2018).

TPACK (енг. Technological Pedagogical 
Content Knowledge) модел је педагошко-техно-
лошки модел који нас упућује на потребна знања 
и вештине којима наставник физичког васпи-
тања треба да овлада како би успешно интегри-
сао технологију у наставни процес (Archambault 
& Barnett, 2010). Овај се модел (Слика 2) у лите-
ратури најчешће представља Веновим дијагра-
мом.

 

Слика 2. TPACK модел (Archambault & Barnett, 2010).

Пресек Веновог дијаграма представља 
неопходну унију компетенција наставника за 
ефикасну интеграцију мобилних технологија у 
наставу. То су компетенције из области техноло-
гије, струке, педагошко-дидактичке и методичке 
компетенције, компетенције из области приме-
не мешовитих наставних модела (као што је пе-
дагошки модел обрнуте учионице), где до изра-
жаја долазе методичке и напредне компетенције 
из области примене дигиталних технологија у 
настави.

Модел развоја дигиталних компетенција 
је етапни или фазни. Образовање наставника за 
употребу дигиталних технологија (основне ком-
петенције) неопходан је предуслов за образо-
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вање за ефикасну употребу дигиталних техноло-
гија које подразумева стицање напредних диги-
талних компетенција (Stoković, Ristić, 2016). Об-
разовање наставника за употребу ИКТ-а састоји 
се од четири фазе: 1. детекција потенцијала ди-
гиталних технологија у наставном раду; 2. на-
ставник учи да користи дигиталне технологије; 
3. наставник разуме где и када треба да користи 
дигиталне технологије; 4. наставник се специја-
лизује за коришћење дигиталних алата у завис-
ности од природе наставног предмета – у нашем 
случају то је настава физичког васпитања.

Специјализација за коришћење дигитал-
них алата подразумева изградњу наставног ок-
ружења са фокусом на наставним циљевима фи-
зичког васпитања. У изградњи овог окружења 
може помоћи дигитални Блумов точак који 
је настао ревидирањем Блумове таксономије 
(Churches, 2009). Циљ таксономије је мотивиса-
ти наставнике да се усредсреде на сва подручја 
стварајући стимулативно дигитално холистичко 
наставно окружење. 

Наша наставно-истраживачка искуства 
указују да је дигитално компетентнији настав-
ник склонији употреби нових метода поуча-
вања. Компетенција и мотивација су нераскиди-
во повезане. Већа компетенција води до веће мо-
тивације за увођење нових метода и модела поу-
чавања (Ristić, Mandić, 2017). 

На основу анализе садржаја наставних 
програма који су доступни на официјелним 
сајтовима, на студијским програмима који об-
разују наставнике физичког васпитања и спор-
та (Факултет спорт и физичког васпитања Уни-
верзитета у Београду, Факултет спорта и физич-
ког васпитања Универзитета у Нишу и Факултет 
за спорт и физичко васпитање Универзитета у 
Косовској Митровици), може се закључити да је 
велика пажња посвећена стицању основних ди-
гиталних компетенција (најчешће кроз предме-
те Информатика и Информациони системи). Не 
постоје наставни предмети чији су циљеви сти-

цање напредних и специјализованих дигитал-
них компетенција као што је примена мобилних 
технологија у настави (Ristić, 2018). Развој ком-
петенција за креирање иновативних дигиталних 
наставних окружења и овладавање системима за 
управљање учењем нису подржани обавезним 
наставним програмима. С обзиром на брз раз-
вој мобилних технологија неопходан је развој 
људских капацитета у оквиру самих образовних 
установа али и синергија у функцији осигурања 
системске подршке у примени мобилних техно-
логија у образовању.

Истраживање Џигурског и сарадника 
указује да не постоји јасан стратешки приступ 
унапређивању улоге дигиталних технологија 
у настави, како на нивоу школа и локалних 
заједница, тако и на нивоу министарства и уста-
нова задужених за регулисање и развијање ове 
области. Развој улоге дигиталних технологија у 
настави се стога превасходно заснива на енту-
зијазму појединаца и подршци локалне зајед-
нице. Испитаници у овом истраживању посеб-
но истичу недостатак континуиране техничке 
и методичко-дидактичке подршке неопходне за 
адекватну примену ИКТ-а у настави (Džigurski i 
sar., 2013).

Закључак

На основу свега анализираног можемо 
закључити да мобилне технологије, захваљујући 
рачунарству у облаку, имају значајне образовне 
потенцијале и да могу унапредити наставу фи-
зичког васпитања. Интеграција мобилне техно-
логије и мобилних уређаја у наставу физичког 
васпитања може се реализовати кроз две фазе. 
Прва фаза је увођење основних могућности 
које мобилни уређаји поседују (приступ мреж-
ним ресурсима, фотографисање, снимање ви-
део-садржаја, комуникација и др.). Ова фаза не 
захтева интерактивне апликације и специфич-
не алате. Друга фаза интеграције мобилних тех-
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нологија у наставу физичког васпитања реали-
зује се употребом различитих мобилних аплика-
ција (веб-алата). Постоји их мноштво у системи-
ма као што су Google Play, Apple Store и Microsoft 
Mobile Apps, али и ван система, а које могу ко-
ристити наставници како у припреми тако и у 
реализацији и вредновању наставног процеса. 
Многе од алата могу користити и ученици.

Резултати анализе TPACK модела за ин-
теграцију мобилних технологија у наставу фи-

зичког васпитања указују да овај процес није 
једноставан и брз јер наставници физичког вас-
питања у току иницијалног образовања не сти-
чу напредне и специјализоване дигиталне ком-
петенције. Потребно је нагласити да је факулте-
тима неопходна константна друштвена подршка 
и сарадња за системско оспособљавање будућих 
наставника и развијање њихових компетенција 
кроз квалитетно континуирано усавршавање 
током рада.
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 Summary
Mobile technologies are becoming significantly important in teaching Physical Education. It 

has been observed that they can contribute to the culture of healthy living (Palmárová & Lovászová, 
2012), as well as to raising ecological awareness and developing a sustainable relationship with na-
ture (Uzunboylu et al., 2009). Owing to cloud computing, mobile technologies are omnipresent, eco-
nomical and user-friendly for both teachers and students, but still not sufficiently used for teaching 
purposes (Ristić, 2018). Their successful implementation in educational institutions for the purpose 
of creating a stimulating educational environment is becoming imperative, whereas the models of 
their use represent a challenge. Apart from the analysis of cloud computing service models and detec-
tion of educational potentials of mobile technologies, the aim of this paper is to analyse the mobile 
technology implementation models in teaching Physical Education. The paper represents a qualitative 
research which uses the modeling method, as well as the reinterpretation of the existing research. The 
conducted analyses show that mobile technologies can improve Physical Education teaching and that 
they can be integrated through the two-phase implementation process. This is not a fast and simple 
process. The findings indicate that our schools do not have the necessary level of e-maturity, and that 
Physical Education teachers do not obtain advanced digital competences during their initial educa-
tion. 

Keywords: physical education teaching, cloud computing, mobile technology, teacher, student.


