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ПРЕГЛЕД ИСТРАЖИВАЊА О ЕФИКАСНОСТИ МОДЕЛА 
КОНЦЕПТУАЛНЕ ПРОМЕНЕ О ТОПЛОТНИМ ПОЈАВАМА И 

СТРУКТУРИ МАТЕРИЈЕ 
Резиме: Топлотни феномени обрађују се у разредној настави, али се до недавно на том нивоу 
образовања избегавало појашњење на основу честичне грађе супстанције, те је тако настао 
простор за формирање великог броја алтернативних ученичких идеја. Појмови којима опи-
сујемо грађу супстанције као што су молекул, атом, атомске везе, итд. почињу да се изучавају 
у вишим разредима основне школе. Такође, наставни садржаји о топлотним појавама и про-
цесима реализују се кроз наставу физике и хемије, при чему је фокус учења на макроскоп-
ским топлотним манифестацијама и без увида у повезаност структуре супстанције и њених 
топлотних (физичких или хемијских) промена. Овај рад представља преглед истраживања о 
могућностима модела концептуалне промене о топлотним феноменима заснованим на раз-
умевању структуре материје. Већина истраживања показала је да су ученици на свим нивои-
ма образовања, од предшколског па чак до високог, задржали алтернативне идеје о концепту 
топлоте, што је разлог преиспитивања ефикасности наставних модела којима се превазилазе 
уочене мисконцепције.
Кључне речи: истраживачка настава, концептуална промена, структура материје, темпера-
тура, топлота.1

Увод 

Да бисмо у потпуности разумели природне појаве неопходно је тумачити 
их, између осталог, и са аспекта енергетских промена. Један од фундаменталних 
закона физике је Закон одржања енергије изолованог система који гласи: “Енер-
гија се не може ни из чега створити нити се може уништити, само може прелази-
ти из једног облика у други“, при чему се, говорећи о топлоти као виду енергије, 
она може преносити са једног на друга тела процесима провођења (кондукције), 
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струјања (конвекције) и зрачења (радијације) (Митровић, 2013). На основу овог 
закона јасно је да се током биолошких, физичких или хемијских процеса енер-
гија непрекидно трансформише из једног вида у други или прелази са једног тела 
на неко друго тело. Увид у суштину неке природне појаве можемо стећи управо 
тумачећи енергетске промене, независно од тога да ли се те промене одвијају у 
живој или неживој природи, и без обзира на то да ли су оне механичке, топлот-
не, магнетне, светлосне, итд. При сагледавању топлотних феномена посебно је 
важно разумети их, како макроскопски и феноменолошки, тако и са становишта 
честичне структуре супстанције, тим пре јер се појам топлоте дефинише као ма-
нифестација молекуларног кретања у телима (Вучић и Ивановић, 1988). 

Правилником о наставном програму за четврти разред основног образо-
вања и васпитања («Сл. глaсник РС - Прoсвeтни глaсник», бр. 3/06) предложен је 
начин тумачења појма енергије на следећи начин: „Енергију треба сагледати као 
свакодневну људску потребу. Упознати се са обновљивим и необновљивим изво-
рима енергије, увидети неопходне уштеде енергије у свакодневном животу и раду. 
Важно је усмеравати пажњу ученика ка сагледавању недовољно искоришћених 
и еколошких енергетских извора у свом окружењу (слама, кукурузовина... ветар, 
вода, сунце)”. Имајући у виду дату препоруку може се закључити да се појам 
енергије уводи углавном кроз идеје одрживог развоја и ефикасног коришћења 
енергетских ресурса, као и кроз спознају о неопходности истраживања алтер-
нативних извора енергије који ће обликовати наше животе у будућности. Учи-
тељи и креатори школских образовних програма, по мишљењу Харлен (Harlen, 
2010) требало би да се руководе принципима научног образовања, а један од њих 
гласи: “Школе би требало да, током вишегодишњег обавезног школовања, кроз 
своје програме научног образовања, систематски развијају и подстичу радозна-
лост ученика о свету, покушавајући да их заинтересују за научне активности и 
разумевање начина објашњавања природних феномена”. Надаље, говорећи о ве-
ликим научним идејама Харлен препоручује да код ученика треба развити свест 
о томе да објекти поседују енергију, било због хемијског састава (гориво или 
батерије), било због кретања, позиције у гравитационом пољу, компресије, увр-
тања еластичног материјала, итд.  Уз такав приступ настави природних наука 
ученици трагају за дубинским структурама процеса и истовремено учествују у 
померању граница разумевања природних феномена, што од њих захтева актив-
но учење и истраживачке вештине. Свакако да задатке у изазовима треба по-
ставити на одговарајућем нивоу, јер у супротном може доћи до тога да ученик 
не прихвата изазов или пролази кроз когнитивно преоптерећење (Quigley, Muijs 
& Stringer, 2018). Међутим, подесно одабраним моделом концептуалне промене 
дечјих наивних идеја и пажљиво вођеном „Inquiry-based“ методом, може се ост-
варити повезаност научних концепата са методама подучавања у природним нау-
кама, што потврђују многобројна истраживања (Blagdanić, Radovanović i Bošnjak 
Stepanović, 2019; Broström, 2015; Hitt & Townsend, 2015;  Kampeza & Delserieys, 
2019; Schönborn, Haglund & Xie, 2014; Fitzallen, Wright, Watson & Duncan, 2016; 
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Haglund, Jeppsson & Andersson, 2014). У складу са тим је и закључак до ког је до-
шао Бростром (Broström, 2015) током акционог истраживања којим је утврђено 
да су васпитачи у Данској вољни да креирају научне активности у вртићима али 
да им је за такав приступ потребна подршка, као и знање о природним појавама 
(познавање принципа и законитости фундаменталних наука) које би их мотиви-
сало да примењују научни метод. 

С обзиром на промене које је донео 21. век услед наглог развоја компју-
терских алгоритама, постало је извесно да су свету потребне и промене у образо-
вању (Harari, 2018), па су у вези са тим и покушаји иновирања наставе у смислу 
дубинског учења на рачун ширине области предвиђених наставним програми-
ма, као и развијање научне писмености од најранијег узраста ученика. Управо 
је идеја увођења концепта честичне структуре супстанције пре разумевања то-
плотних процеса пример наставе која подстиче трагање за одговорима и при-
мену усвојених знања при решавању проблемских ситуација. Наглашена потре-
ба применљивости знања је покретач преиспитивања приступа настави али је 
истовремено и део васпитног модела којим се ученици припремају за суочавање 
са проблемима у свакодневним животним ситуацијама.

Предлог обраде наставних садржаја  
са аcпекта енергетских промена

Неки од садржаја предмета Свет око нас и Природa и друштвo које током 
наставе можемо анализирати са становишта енергетских промена приказани су 
у табели 1, при чему су у левој колони побројане појаве, процеси и објекти обух-
ваћени програмом, а у десној одговарајуће енергетске промене. 

Табела 1. Преглед наставних садржаја  
и начина тумачења природних феномена 

ПОЈАВЕ, ПРОЦЕСИ 
И ОБЈЕКТИ

ЕНЕРГЕТСКЕ 
ПРОМЕНЕ

Кретање, саобраћај, саобраћајна 
средства и објекти.

Учење о промени енергије током кретања услед 
деловања силе трења и силе отпора средине. Сазна-
вање о енергији горива која је неопходна за кретање 
превозних средстава.
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Сунце, ваздух, ветар, вода, звук, 
топлота, земљиште, извори енер-
гије, временске непогоде, наелек-
трисање, провођење електричне 
струје, пропуштање светости.

Уочавање постојања конвенционалних видова 
енергије (хидроенергија, топлотна енергија), као и 
алтернативних (соларна, енергија ветра, енергија 
звучног таласа, биолошка енергија, итд.). Разуме-
вање процеса кружења воде у природи са стано-
вишта промене топлотне и унутрашње енергије 
воде. Усвајање садржаја о хемијској енергији скла-
диштеној у земљишту. Сазнавање о енергији воде 
и ветра током елементарних непогода. Тумачење 
појаве наелектрисања као последице енергетских 
промена у структури тела, и разумевање проце-
са трансформисања електричне енергије у друге 
видове енергије. Уочавање енергетских својстава 
светлости.

Биљке и животиње око нас, гајење 
биљака,
гајење животиња, људско тело, 
дисање. Услови живота у природи, 
животне заједнице, међусобни ути-
цаји човека и окружења.

Изучавање исхране кроз трансформисање хемијске 
енергије у енергију неопходну за животне процесе 
биљака, животиња и људи. Уочавање процеса раз-
мене енергије између биљака и животиња у екосис-
темима. Разумевање процеса дисања као непрекид-
не енергетске размене – хемијске и топлотне. Ус-
вајање принципа улагања енергије у користан рад 
и неопходности расподеле енергије међу јединкама 
популација. Разумевање начина употребе корисне 
енергије коју човек добија из окружења.

Годишња доба, климатске одлике.

Сагледавање топлотних енергетских промена то-
ком смене годишњих доба. Уочавање повезаности 
климатских подручја и топлотних појава. Стицање 
знања о климатским променама.

Материјали, својства материјала, 
производи људског рада, употре-
ба материјала, израда физичких 
тела од различитих материјала, 
рециклирање материјала, агрегат-
на стања, растворљивост, смеше, 
повратне и неповратне промене, 
промене при загревању и хлађењу, 
топлотне промене ваздуха и воде.

Формирање једноставних представа о унутрашњој 
структури супстанције и увођење модела којима се 
стичу основна знања о унутрашњој енергији. Уоча-
вање физичких својстава материјала и њихова при-
мена у свакодневном животу. Унапређивање еко-
лошке свести сазнавањем о рециклирању и уштеди 
енергије. Тумачење карактеристика  агрегатних 
стања са становишта унутрашње енергије. Анали-
зирање појаве растворљивости кроз интеракцију 
честица супстанције. Уочавање разлика између 
повратних и неповратних процеса у смислу енер-
гетских промена супстанције. Разумевање процеса 
преношења топлоте провођењем, струјањем и зра-
чењем. 
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На основу предлога приказаних у табели могуће је конципирати дневне 
припреме учитеља тако да усвајање природних законитости буде засновано на 
свеобухватном сагледавању енергетских промена као иманентног својства ма-
терије. С тим у вези су и настојања савремених програма за усавршавање на-
ставника који истичу значај  критичког мишљења, решавања проблема, примену 
нерутинских задатака и уочавања дубинских структура појава и процеса. Пример 
једног таквог пројекта реализованог кроз семинаре и обуке наставника основних 
школа носи назив „Школе за 21. век“     (https://www.britishcouncil.rs/programmes/
education/21st-century-schools). Овај пројекат  спроводи организација  „British 
Council“ са циљем унапређења ученичких вештина решавања проблема, сагле-
давања појава са различитих становишта, као и усвајања практичних вештина 
програмирања.  

Структура супстанце

Иако се појмови којима описујемо структуру материје изучавају у оквиру 
фундаменталних природних наука током другог циклуса основног образовања, 
постоје истраживања која испитују могућност усвајања принципа о честичној 
грађи супстанције и у ранијем узрасту ученика. Харлен (Harlen, 2010) указује на 
значај научног принципа који ученици треба да усвоје током обавезног образо-
вања, а који  гласи: “Сви материјали у универзуму су сачињени од малих чести-
ца”. У том смислу Читлбороу и Хубер (Chittleborough & Hubber, 2013) истичу да 
је проучавање структуре материје важно за све ученике основних школа јер им 
пружа разумевање света са којим свакодневно комуницирају. Ален (Allen, 2011) 
указује на потенцијалне тешкоће при увођењу концепта честичне природе мате-
рије у млађем школском узрасту дефинишући при томе најчешће ученичке ми-
сконцепције:

 – И поред тога што ученици исправно закључују да се током загревања 
тела у чврстом агрегатном стању раскидају везе између честица, 
њихов погрешан закључак је да се молекули истовремено и удаљавају 
међусобно, при чему је запремина течности већа од запремине 
истопљеног тела. Ова мисконцепција се највероватније формира на 
основу аналогије коју ученици формирају током проучавања процеса 
испаравања при коме се растојање између молекула супстанце у 
гасовитом стању повећава и гас заузима већу запремину од течности 
која је испарила.

 – Примећено је да ученици приписују атомима особине које има 
супстанција изграђена од тих атома. Прецизније речено, ученици 
верују да атоми могу бити тврди, топљиви, загрејани, еластични, итд.

 – Једна од најчешћих ученичких мисконцепција је у вези са особинама 
ваздуха. Тако, на пример, ученици верују да у пробушеној лопти 
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или гуменом точку бицикла нема честица ваздуха. Такође, уочено је 
убеђење да је надувани балон лакши од ненадуваног, што се може 
тумачити погрешним запажањем током игре са надуваним балонима, 
при чему ученици превиђају чињеницу да молекули ваздуха имају 
своју масу, што доводи до тога да је укупна маса надуваног балона 
већа од ненадуваног. Кретање балона вертикално навише и наниже 
ученици посматрају као процес условљен тежином, не увиђајући при 
томе дејство отпора средине и повезаност овог дејства са величином и 
обликом балона.

 – Алтернативна дечја идеја о “губитку” масе супстанце која се раствара 
у води може се тумачити тиме да ученици не виде супстанце као што 
су шећер или кухињска со након што се оне потпуно растворе у води. 
Такође, уочено је да неки ученици сматрају да је раствор мање масе 
од растварача јер по њиховом мишљењу растворена супстанца “упија 
воду”.

Фароу (Farrow, 2006) предлаже наставне моделе и асоцијације којима учи-
тељи могу ефикасно увести научне појмове, па тако сугерише учитељима да када 
говоре о распореду молекула у чврстим телима подсете ученике на уредно сло-
жене јабуке у гајбама са пластичним фолијама где свака јабука има своје место. 
Такође, описујући распоред и кретање молекула течности, учитељи могу асоци-
рати ученике на кретање великог броја лоптица у базенима играоница, док се 
као модел кретања молекула гасова предлажу “летеће лоптице” томболе (Farrow, 
2006). Хит и Таунзенд (Hitt & Townsend, 2015) су осмислили наставни “Честични 
модел” учења о топлоти и температури који се заснива на разумевању структуре 
материје и кретања честица. Намера аутора је била да визуелизацијом појава под-
стакну формирање аналогија које би ученици користили при разумевању појава 
са којима се нису претходно сусретали. Наставни метод који су предложили је 
hands – оn, и подразумева вођено истраживање током којег ученици на основу 
запажања промена у огледима формирају сопствене закључке. У оквиру свог на-
ставног модела, Хит и Таунзенд предлажу једноставне експерименте као што су:

 – Уочавање кретања честица супстанци на основу мешања боје за храну 
у посуди са водом.

 – Повезаност топлоте и кретања честица растварањем боје за храну у 
хладној и топлој води.

 – Израда модела термометра и приказивање молекула воде цртежима 
током загревања и кључања. 

Применом датог “Честичног модела” ученици уочавају разлику између 
појмова температура и топлота и истовремено тумаче топлотне појаве за-
хваљујући разумевању структуре супстанције (Hitt & Townsend, 2015). 
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Агрегатна стања супстанце

Супстанца може постојати у чврстом, течном и гасовитом агрегатном 
стању. Загревањем супстанце на темпертури топљења она прелази у течност, 
а даљим загревањем течности на температури испаравања супстанца прела-
зи у гасовито стање (Филиповић и Липановић, 1987). Након усвајања појмова 
којима описујемо структуру супстанце ученици треба да формирају аналогије 
чијом применом ће бити у стању да разумеју и објасне појаве промене агрегат-
них стања супстанције. Тако, на пример, знајући да је свака супстанца изграђена 
од невидљивих честица (молекула и атома), ученици могу уочити разлике из-
међу агрегатних стања – чврстог, течног и гасовитог. При томе, Фароу (Farrow, 
2006) примећује да је важно нагласити да говоримо о стањима а не о  различитим 
врстама супстанција, док Ален (Аllen, 2010) уочава најчешће мисконцепције у 
вези са агрегатним стањем: фудбалска лопта није у чврстом агрегатном стању, 
чврста супстанција је лакша када је у прашкастој форми, истопљена чврста суп-
станца је лакша, испаравање је иреверзибилан процес, течност која је испарила 
нестаје заувек и облаци су формирани од гасова. Кампеза и Делсерис (Kampeza 
& Delserieys, 2019) подстичу мотивисаност деце предшколског узраста у ис-
траживању процеса топљења и мржњења примењујући приповедање, цртање и 
интервјуисање. Током приповедања деца учествују у разговору и износе своја 
виђења природних феномена (топљења и очвршћавања супстанце), што пружа 
увид васпитачима у дечја убеђења и њихове наивне идеје. Такође, имајући у виду 
повезаност мишљења и цртања, приказивање појава цртежима уз дечје усмено 
тумачење нацртаног даје корисне информације васпитачима о начину на који де-
ца доживљавају стварност (Kampeza & Delserieys, 2019). Прича представљена у 
раду аутора говори о земљама у којима је топло и хладно, и стереотипном про-
блему венчања девојке и младића који треба да реше проблем очувања хране 
током церемоније венчања. Наиме, у “Топлој земљи” сладолед, чоколада и пу-
тер се топе, те су због тога актери приче покушали да реше проблемску ситуа-
цију одласком у “Хладну земљу”. Прича је подељена у пет фаза а деца су током 
свих фаза наративно или иконички приказивала своје виђење догађаја и самог 
решења проблема уз навођење, тј, интервенције васпитача. Кампеза и Делсерис 
закључују да је од велике важности организовати дечја искуства и указати им на 
начине дефинисања образаца и структура који постепено воде ка апстрактном 
мишљењу.  

Разлика између појмова топлота и температура

Појмовима топлота и температура најчешће се описују топлотне појаве. 
При томе, многобројна истраживања показала су да је разумевање тих појмо-
ва у супротности са научно заснованим концептом топлотних појава. Хаглунд 
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и сарадници (Haglund et al., 2014) спровели су истраживање са ученицима уз-
раста 7 и 8 година о разумевању појма топлоте и појави кретања честица. Аутори 
су применили метод „Претпостави-посматрај-објасни“  (POE, predict-obsеrve-
explain)  који представља примену једноставних физичких огледа уз претпостав-
ку, запажање и формирање аналогија на основу уочених промена. Иако су испи-
таници у овом истраживању понудили широк спектар предлога којима тумаче 
структуру супстанције и топлотне промене, ипак је задржана идеја о топлоти 
као независном ентитету који се налази само у загрејаним телима. Аутори су 
својим истраживањем потврдили да разумевање појмова из области светлосних 
и топлотних појмова долази након разумевања механичких појава, с обзиром на 
то да су ови концепти апстрактни на узрасту млађег основношколског узраста. 
Појмове температуре и топлоте ученици најчешће усвајају интуитивно, при чему 
тако формирани појмови нису у складу са научним концептима (Fitzallen et al., 
2016). Фитцален је са својим сарадницима спровео истраживање о топлотним 
појавама фокусирајући се при томе на феномен топлотне изолације. Током свог 
истраживања примењивали су „Hands – on“ активности и интервјуисали ученике 
3. разреда основних школа, те при томе издвојили најчешће ученичке наивне 
идеје. У вези са ученичким алтернативним идејама које се у литератури нази-
вају још и мисконцепције, интуитивно знање, наивне идеје, предконцепције, итд. 
Благданић и сарадници (2019) истичу да су предубеђења ученика полазна смер-
ница учитељима од које треба да крене формирање научних концепата. Те идеје 
ученика не одређујемо као „камен спотицања“, истичу аутори, већ као полазиш-
те које учитељи треба најпре да разумеју како би отпочели са превазилажењем 
наивних предубеђења. Управо на овом принципу је и утемељено истраживање 
Фитцален и сарадника који увиђају да је на узрасту млађег основношколског 
узраста важније усмерити ученичку пажњу ка уочавању природних промена и 
формирању исправних закључака (у овом случају су то топлотне промене), не-
го што је дефинисање научних појмова којима описујемо природне феномене. 
У складу са тим ставом, аутори су огледом хлађења воде у чашама израђених 
од различитих материјала проверавали разумевање појаве изолације и својстава 
материјала коришћених у циљу топлотног изоловања. При томе су инструкције 
учитеља биле такве да истраживачким питањима усмеравају ученике ка запа-
жању промена и да на основу тога формирају коначне закључке. Такође, уче-
ници су своје резултате мерања приказали графички чиме је, по речима аутора, 
формиран когнитивни мост између практичних активности (мерење температуре 
термометром) и правилног графичког приказивања резултата мерења. Ериксон 
(Ericson, 1979) је својим истраживањем обрасца размишљања ученика, узраста 
између 6 и 13 година, утврдио постојање мисконцепција о топлоти и понудио 
модел формирања „Концептуалног инвентара“. Овај инвентар је састављен од 
одговора ученика које аутор назива „Идејама“. Наиме, ученици су давали одгово-
ре током интервјуисања након суочавања са проблемским ситуацијама (промена 
запремине течности при загревању, топљење различитих материјала, топлотна 
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равнотежа и преношење топлоте), а скуп свих идеја једног ученика је „Концепту-
ални инвентар“ датог испитаника. На тај начин се формира преглед предконцепа-
та сваког појединачног испитаника, али се може стећи и дубљи увид у слабости 
постојећих наставних модела. Другим речима, учитељ може уочити да већи број 
ученика не разуме дати научни концепт и у складу са тим може мењати приступ 
подучавању, односно наставни модел. С тога Ериксон (1979) сматра да је „Кон-
цептуални инвентар“ инстанца од које треба започети процес усвајања научних 
појмова којима описујемо топлотне појаве, како за учитеље, тако и за ауторе ку-
рикулума.  

Провођење топлоте

Топлота се преноси са тела више на тело ниже температуре када су та 
тела у посредном или непосредном контакту, процесима провођења, струјања 
и зрачења (Вучић и Ивановић, 1988). Анализом наставних програма предмета 
Свет око нас и Природа и друштво («Сл. глaсник РС - Прoсвeтни глaсник», бр. 
1/05, 15/06, 2/08, 7/10, 3/11, 7/11, 1/13 i 11/14) уочава се да они углавном садрже 
препоруку о усвајању концепта провођења као једног од начина преношења то-
плоте, док се струјање и зрачење изучавају у мањој мери. Шонборн и сарадници 
(Schönborn et al., 2014) су испитивали могућност унапређења знања о топлот-
ном провођењу користећи при томе технологију инфрацрвених камера (Infrared  
cameras – IR камере) чиме су процес провођења учинили “видљивим”. Током 
примене истраживачког „inquiry-based“ наставног модела аутори су покушали 
да укључе чула додира и вида у разрешење нејасноћа о субјективном осећају 
топлоте. Наиме, како је у раду истакнуто, чулом додира не можемо мерити тем-
пературу неког тела, већ тај осећај формирамо на основу бржег или споријег 
провођења топлоте током додира неког тела. Тела не садрже топлоту као неко 
независно унутрашње својство материје, већ топлота представља меру промене 
унутрашне енергије током контакта тела више и ниже температуре. Овај про-
цес протока топлоте Шонборн и сарадници су приказали помоћу IR камера, при 
чему су ученици уместо замишљања могли видети ту појаву. Фотографисањем 
процеса провођења топлоте аутори су конструисали термографски запис, тј. при-
казали су шта се дешава када прстом додирнемо нож (метал) и комад дрвета. Сам 
наставни процес се одвијао тако да су истовемено испитиване и реалне могућно-
сти истраживачке методе - (POE, “predict-observe-explain”) при интерпретацији и 
разумевању топлотних појава. Резултати истраживања показали су да је концепт 
топлоте и појава провођења топлоте остала на нивоу мисконцепција код испита-
ника старости 12 и 13 година и поред визуелизације феномена који је омогућио 
фотографски приказ. Може се закључити да је когнитивни конфликт испитаника 
остао неразрешен, што се у овом истраживању тумачи ограничењима истражи-
вачког метода. Без обзира на резултате до којих су дошли аутори препоручују 
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употребу IR камера приликом изучавања топлотних појава с обзиром на то да су 
ученици радо користили овај уређај током истраживања.  

Мисконцепције о топлотним појавама код 
средњошколаца и студената

Погрешно усвојене идеје о природним појавама могу да се задрже током 
школовања чак и до нивоа високошколског образовања. Ауторка Муратовић 
(2016)  проверавала је усвојеност научних концепата о топлоти и температури 
код средњошколаца (ЈУ Гимназија у Живиницама, БиХ) и студената Универзи-
тета у Тузли (Природно математички факултет, Одсек Физика). Инструмент који 
је ауторка користила у свом истраживању је био концептуални тест „Introductory 
Thermal Concept Evaluation“, чији су аутори професори Shelley Yeo i Marjan 
Zadnik са „Cyrtin“ универзитета у Западној Аустралији. По резултатима теста 
студенти су остварили виши ниво постигнућа у поређењу са средњошколцима, 
али  је и поред тога утврђено постојање  мисконцепција о топлотним појавама 
у обема групама испитаника. У складу са анализом резултата истраживања, као 
и на основу сазнања о важности концептуалне промене, Муратовић предлаже 
следеће смернице:   

 – уочавање, односно детектовање најчешћих заједничких мисконцеп-
ција о топлоти и температури (ученички предконцепти се најчешће 
откривају током разговора са ученицима или кроз тестове знања),

 – активирање ученичких мисконцепција које можемо остварити једно-
ставним квалитативним примерима (након откривања алтернативних 
идеја предочавају се недоследности и нелогичности тих концепата. 
Услед незадовољства ученика због сопствених неодрживих уверења, 
почиње њихова активна потрага за исправним, научним концептима),

 – приказивање дескриптивних доказа у разреду који потврђују да су ти-
пичне мисконцепције нетачне (најчешћи модели који се примењују у 
овој фази концептуалне промене су експериментално-истраживачки, 
при чему се на основу очигледних и проверљивих доказа одбацују по-
грешна тумачења природних феномена),

 – пружање научно исправних објашњења,
 – усмеравање ученика ка ситуацијама у којима могу увежбавати обја-

шњавања научних концепата користећи правилно формулисана пи-
тања о природним феноменима (Муратовић, 2016). 

Истраживање које су спровели аутори Картал, Езтирк и Јалвач (Kartal, 
Öztürk & Yalvaç, 2011) о топлотним појавама код студената друге године Педа-
гошког факултета  Ахи Евран у Турској, потврђује да се неразјашњени научни 
концепти задржавају у уверењима студената без обзира на наставни утицај током 
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основне и средње школе. Наиме, студенти друге године Педагошког факултета 
решавали су тест знања о топлотним појавама којим су проверавана њихова по-
стигнућа, разумевање појава и усвојеност научних појмова. Овај тест осмишљен 
је тако да од студената захтева појашњење приликом одабира одговора. Поред 
разлога које студенти наводе када се опредељују за један од понуђених одговора, 
они такође објашњавају и разлоге због којих одбацују остале одговоре. Овакав 
вид испитивања мисконцепција даје дубљи увид у разлоге погрешних уверења 
и идеја о природним појавама, за разлику од тестова у којима испитаници јед-
ноставно бирају неки од понуђених одговора. Том приликом испитаник се може 
определити за одговор на основу неке погрешне аналогије, интуиције или про-
стог „типовања“, док је у приказаном моделу теста додатно објашњење кључна 
информација за даљу анализу и моделовање. Неке од уочених мисконцепција 
студената су следеће:

 – Топлота се дефинише кроз температуру.
 – Топлота је укупан број честица.
 – Топлота је количина промене температуре.
 – Температура је својство супстанце и мења се од једне до друге суп-

станце.
 – Температура је енергија.
 – При кључању течности температура се повећава све време кључања. 
 – При промени температуре супстанце не мења се њена густина.
 – Све док не дође до промене агрегатног стања супстанце њена густина 

се не мања иако јој се мења температура.
 – Вода прелази у гасовито агрегатно стање на 1000 С (само на тој датој 

температури кључања).
 – Температура сваког агрегатног стања је различита за различите суп-

станције.
 – Вода не испарава на свим температурама.
 – Температура три различите супстанце узете из фрижидера је различита.
 – У мешавини воде и леда током топљења леда густина воде опада.
 – Температура течности зависи од њене количине.
 – Већа запремина течности има нижу температуру.
 – Температура супстанце у истом окружењу зависи од врсте супстанце.

На основу побројаних мисконцепција може се уочити настојање студената 
да објасне неке од топлотних феномена узимајући у обзир знање о честичној 
грађи супстанције (Топлота је укупан број честица). Међутим, студенти не уо-
чавају значај кретања честица као ни постојање унутрашње енергије супстанце 
која је у основи топлотних промена. Такође, приметно је поистовећивање пој-
мова температура и топлота, тј. неразликовање ових појмова који се често на 
погрешан начин тумаче као вид енергије коју тела поседују у зависности од своје 
честичне структуре (Топлота је количина промене температуре, Температура је 
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својство супстанце и мења се од једне до друге супстанце“ Температура је енер-
гија). Учестале мисконцепције тичу се и фазних прелаза где постоји уверење да 
вода испарава само на температури кључања или да се све време кључања воде 
њена температура повећава. Испитивани студенти имају погрешна уверења у ве-
зи са променом густине супстанце приликом промене температуре (При промени 
температуре супстанце не мења се њена густина), што је директно повезано 
са неразумевањем грађе супстанције и повезаности температуре са кинетичком 
енергијом молекула супстанце. Једна од наведених алтернативних идеја испи-
таника био је став да различите супстанце узете из фрижидера имају различите 
температуре, што је последица неразумевања процеса преношења топлоте, као и 
концепта успостaвљања топлотне равнотеже. 

Закључак

Истраживања којима су проверавани ефекти наставних модела концеп-
туалне промене о структури материје, енергији и енергетским трансформација-
ма, неретко говоре о потреби конструисања ефикаснијих наставних модела за 
увођење појмова из области енергетских промена супстанције. Из приложеног 
прегледа радова о ученичким предконцептима и моделима концептуалне проме-
не може се уочити покушај истраживача да топлотне феномене, као и појмове 
којима описујемо ове природне процесе, уведу у наставу кроз истраживачки при-
ступ. Неки од тих наставних модела показују да је активно учење које је у основи 
истраживачког учења допринело формирању аналогија применљивих при реша-
вању проблемских ситуација, док други представљају искорак у смислу промене 
видова наставе али не доприносе концептуалним променама на очекивани начин. 
Узрок неделотворности наставе приликом изучавања топлотних, и уопште при-
родних појава, може бити и наслеђе логичког позитивизма где истраживање по-
чиње експериментом а да ученици при томе не формирају никаква предвиђања, 
не знају шта је заправо проблем који решавају и током истраживања следе ин-
дуктивистичку процедуру без увида о крајњем циљу учења (Нешић и Николић, 
2015). Такође, топлотни ефекти су мање очигледни (не само у визуелном већ и 
у сваком другом смислу) у поређењу са светлосним, магнетним, електричним, 
звучним или механичким појавама. Без обзира на разлоге неефикасности прика-
заних модела у овом раду, Минер, Леви и Сенчри (Minner, Levy & Century, 2010) 
истичу да је истраживачки приступ учењу у већој мери допринео унапређењу 
знања ученика у поређењу са другим приступима настави, па је у складу са тим 
неопходно наставити са методолошком потрагом за ефикасним наставним моде-
лом концептуалне промене у области топлотних појава и процеса.
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A review of the research on the effectiveness of the conceptual 
change models on heat and temperature concepts and the structure of matter

Summary: Temperature phenomena are teached in primary education, but until recently, at that 
level of education, clarification based on the particle structure of the substance was avoided, thus 
creating space for the formation of a large number of alternative student ideas. Terms that describe 
the structure of matter such as molecule, atom, atomic bonds, etc are introduced in the upper 
grades (secondary education). Also, teaching contents about termal phenomena and processes are 
realized through teaching physics and chemistry, where the focus of learning is on macroscopic 
thermal manifestations without insight into the connection between the structure of a substance 
and its thermal (physical or chemical) changes. This paper presents an overview of research on the 
possibilities of the conceptual change models of thermal phenomena based on understanding of the 
structure of matter. Most research has shown that students at all levels of education, from preschool 
to university level, have retained alternative ideas about the concept of heat, which is the reason 
for questioning the effectiveness of teaching models that overcome the perceived misconceptions.
Keywords: inquiry-based learning, conceptual change, structure of matter, temperature, heat.


